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  گذاري روحانی تأثیر

 قدرت پنهان رهبري

  

   :خوانند�ن خطاب به 

فرد دیگري آن را به  این کهیا  اگر تصمیم گرفتید که این کتاب را بخوانید

تان  شما در زندگی که احتماالُ ،شما پیشنهاد کرده است این بدین معنا است

  .بگذارید تأثیردر جایگاهی قرار دارید که می توانید بر زندگی دیگران 

وضعیت  .دقرار دار بحرانبه شما احتیاج است، دنیاي ما در  !گوش کنید 

ها انسان  ما به لشکري از .مهستی کانون بحراناست و ما در فرهنگیِ ما بحرانی 

برخواسته و  ،داریم که بتوانند به دعوت خداوند پاسخ مثبت داده نیاز

ا خانواده ه کلیساها و ،مشاغل ،مدارس زمان ها،سا گذاري مثبتی برتأثیر

اما معنی . درخواست مردم براي یک رهبري بهتري را شنیده ایدشاید . بگذارند

 "رهبري با اعمال زور "از  رهبري بهتر چیست؟ معناي آن باید چیزي فراتر

باید دیکتاتوري وارد که بی چاره بر این باورند  زیرا تنها افراد ناامید و .دباش

باید چیزي فراتر از روش  "هتررهبري ب" .دصحنه شود و قدرت را در دست بگیر

ابزارها همان ابزارها هستند و ما به  این کهبا . ها و تکنیک هاي جدید باشد

مفاهیم بهتري هستند و  محتاجیمبدان  واقعاًاما آنچه  ،ها نیازمندیم آنهمه 

از نه موفقیت . استموفقیت یک به طور قطع چیزي فراتر از  "بهتر  "عبارت 

به  .منیازمندی يگذار تأثیرما به افراد  .دحسابدارها تعریف می کننآن نوعی که 

افرادي که در مجاورت توده هاي مردم زندگی  .مها نیازمندی لشکري از آن

پی نیرویی باشند که  قدرت و حقیقت بوده و در ،کرده و به دنبال منابع حکمت

ن ها بیرونی آزندگی  خود را بر تأثیرو  کندها شروع به کار انسان از درون 
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این  .عیسی پیغامی داشت که آن را به اشکال مختلف اعالم نمود .دبگذار

حقیقت  که قدرت و حاکمیت خداوند یعنی ملکوت او بر زمین  با عمل سرشار 

شده و ما هم اکنون این قدرت را داریم که از هرج و مرج هاي  نازلاز فیضش 

روح القدس خواهد آمد و  عیسی همچنین اشاره کرد. مان آزاد شویم زندگی

ی تا به حال نتوانسته انساناعمال تبدیل کننده اي را انجام خواهد داد که هیچ 

اگر چه روح خداوند نامرئی است اما نیروي وي قوي ترین . را انجام دهد آن ها

و همچنین ما خداي  استنیرویی است که امروزه در دنیا در حال عمل نمودن 

دیگر،  عبارتیبه . شبان و مدد کننده ما است ،ارباب ،پدر را داریم که خداوند

ها را از دیوانه خانۀ پر هرج و انسان روح القدس مصمم هستند که  پسر، پدر،

مرج و بی قانون این دنیا به بیرون هدایت کنند و خداوند تصمیم گرفته که این 

شادي  ،این واقعیت. کار را بوسیلۀ ما که ابزارهاي دست او هستیم انجام دهد

پس اگر شما در جایگاهی هستید که می توانید . بخش و تشویق کننده است

قسمتی رهبري می بر دیگران داشته باشید، اگر به هر صورتی در  یمثبتتأثیر 

قوتی پنهان که به شما  ،ایمان شما در خداوند به شما قدرت می بخشد کنید،

هاي زمان افراد و سا تغییراتی بنیادي در زندگی تااین تواناي را می بخشد 

بخش این کتاب  اما این قدرت چگونه کار می کند؟ ما چهار. دیگر ایجاد کنید

 یآغاز می کنیم چون به بنیادهاي مستحکم "نهادن بنیادها "را با نگاهی بر 

خوانده  این کهمی پردازیم براي  "عمل نمودن"سپس به مبحث . نیاز داریم

 بررسی می کنیمرا  "ها  اوش عمقک "سپس . شدیم که عمل کننده باشیم

در رهبري روحانی ما باید به هسته و مفهوم اصلی آن چیزي که  این کهبراي 

 بررسی می کنیمرا  "رویارویی با چالش ها"هستیم پی ببریم  و در آخر  واقعاً

زیرا که ما بی چون و چرا با انتظارات، آسیب ها و شکست هایی در طول 

این کتاب پی خواهید برد  با خواندناحتماأل شما . شدخواهیم  روبرومسیرمان 

هر فعالیت و کاري که انجام  گذار در تأثیررهبر و فردي یک که باید به عنوان 

باید در  ،دستور العمل هاي بنیادي وجود دارند که. الگو باشید ،می دهید
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بی  ،این دستور العمل ها با شخصیت فرد. رهبري  روحانی به کار گرفته شوند

ایده ها و فرصت ها، شکست ها و مداومت وي  ،تمییز و حکمت ،یب بودن ويع

       رابطه اي که با خداوند دارید شما را در شرایطی قرار. در ارتباط هستند

و حقیقت خود خداوند متصل باشید و به وسیلۀ  اقتدار می دهد که به قدرت،

نین بیاندیشید که اگر چ. آن کارهاي سختی که پیش رو دارید را انجام دهید

انگار که تا کنون به  ،واي چه عالی است یک کتاب دیگر در  مورد رهبري داریم

علت اصلی نگارش  بنابراین ،اندازه کافی در باره این موضوع کتاب نداشته ایم

به نظر من نیاز ما امروز این است که . این کتاب را با شما در میان می گذارم

بحثی که پلی . ذاري و رهبري روحانی داشته باشیمگ تأثیربحثی واضح دربارة  

رویکردهاي واقع گرایانه و رویکردهاي ماورالطبیعی که  ۀ زیادفاصل بینباشد در 

قوت روحانی و پتانسیلی  رباید ب. دنهیچ گاه در عمل به واقعیت منتهی نمی شو

تمرکز کرده و  ،که در این قوت وجود دارد و مردم هم به صحت آن ایمان دارند

خواه این شرایط . مان در شرایط واقعی زندگی به کار ببندیم آن را در رهبري

 در کلیسا باشد یا در محل کارمان، مؤسسات خیریه، مدارس یا خانواده هاي

کتب . ی نیستزماناین کتاب به خودي خود کتاب مدیریت یا رهبري سا .مان

  . مفید بسیاري در این زمینه ها وجود دارند

مفاهیمی که اساسأ در .تحال بر مفاهیم رهبري نگاهی خواهیم انداخ

بر زندگی اشخاص نقش داشته و باعث ایجاد جنبش  تأثیرو  زمان هاایجاد سا

جنبش هایی که داراي ارزش و بیشترین دوام در جهان  ،نده اهاي روحانی شد

مستقیماً  ،ي که بر مردم می گذاریمتأثیردوست داشته باشیم یا نه . بوده اند

سخت نیست که  .این چیز اجتناب ناپذیر است. متاثر از  شخصیت ما است

دربارة رهبري سخن بگوئیم وقتی که منظور ما گماشتن افراد براي انجام کارها 

وال عمیق تر این است که چه تغییري باید در ئس. یا جا به جا کردن افراد باشد

ي تأثیری دهیم در زندگی مردم تالشهاي ما صورت بگیرد تا کاري که انجام م
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 یعنیگذاري را بفهمیم  تأثیربراي همین است که باید نقش . پایدار داشته باشد

شخصی در این  داستان هايتصمیم دارم که از . قدرت پنهان پشت رهبري

هاي جالب بسیار دیگري  اساسأ به این خاطر که داستان .مکتاب استفاده نکن

د را مدیون به انجامش می دانم این است که اما چیزي که خو ،وجود دارند

دارم  موضوعحداقل توضیح بسیار کوتاهی دربارة دیدگاهی که من در مورد این 

آخر  ،ندارم اما از هجده سالگی همیشه رهبرياشتیاقی به   .مبراي شما ارائه ده

در دروس پیش نیاز پزشکی ثبت نام کردم  .رهبري دیده ام در جایگاه یک خود

اما هیچ وقت کالس ها را شروع نکردم زیرا که احساس کردم خداوند مرا به 

دو سال بعد شغل خدمت شبانی را در . سوي خدمت شبانی هدایت می کند

خدمتی که سی سال به . کلیساي اسمبروك در وکفیلد، ویسکانزین شروع کردم

ان کمک شبان، ده سال به عنوان کمک شبان ده سال به عنو. طول انجامید

هم اکنون خدمتم به عنوان کشیش .  ارشد، و ده سال به عنوان شبان ارشد

در طول آن مدت باید رهبري روحانی را می آموختم . بسیار گسترده تر است

یاد گرفتم که . ي غم انگیززمان هاي سخت و زمان هادر  ،ي خوبزمان هادر 

یاد گرفتم که  .ابداع و اصالح کنم. کس العمل نشان دهمبرنامه ریزي کرده و ع

در حالی . ی و اغلب پیش بینی نشده واکنش نشان دهمبحرانچگونه در مواقع 

که با هزاران نفر، میلیونها دالر بودجه و صدها رهبر دیگر سرو کار داشتم اما 

تک ارتباط  مواقعی بوده که در درآن درس آموختم  شرایطی که بیش ازهمه از

اغلب از . مردم دیده امرا  برگذاري  خداوند  تأثیرقدرت معجزه آساي  ،به تک

من از ناامید کردن  .ماز ناکامی ها و شکستهای ،مه اناامیدي هایم درس آموخت

رسد که خداوند اجازه  اما به نظر می. دیگران متنفرم، از ناامید کردن خداوند

 منتقل می کنیمو نجات را به دیگران ی که راه احیا زمان .ممی دهد که ما بیفتی

 .مخود با پوست و استخوان چشیده باشی راآنچه به دیگران می گوئیم  باید

نکته  .تی و ذات الهی اسانسانذات  ،مهمترین چیزي که در این باره آموخته ام

که شما با هسته  ،گذاري روحانی این است تأثیرو مسئله مهم در رهبري و 
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می شود سرو  تکمیل آن هاها که با کار روح خداوند در  انساناصلی تجربیات 

در طول . است نمودنمفهوم اصلی  پیروي کردن و رهبري  و این کار دارید

چیزهاي  ،می شناختم بازرگانی و پزشکی امورمسیر خدمتم از رهبرانی که در 

مقامات برگزیده آموخته و  و همچنین از وکال، معلمان. بسیاري آموخته ام

در مشاهده کرده ام که چگونه خداوند از رهبران گروههاي کوچک، رهبران 

بسیاري دیگر به روشهاي خارق العاده اي استفاده  خدمات کودکان، مبشرین و

ها  آن تأثیرگذار که تأثیرها با تعداد بسیار از رهبران  در طول سال .می کند

گمان می کنم که در  .مار و مصاحبه کرده اک ،جهانی یا محلی بوده صحبت

را که مالقات کرده ام  دارم و مهمتر از "رهبران بزرگ "ذهن خود فهرستی از 

گذاري و رهبري را دارم که متعلق به افراد  تأثیرآن صفحه هایی از لحظات مهم 

وقتی که به بیست قرن . تاریخ هم در این راستا راهنماي ما است .تمختلف اس

ات کلیدي بر افکار، تأثیرکه  ،نگاهی می کنیم شاهد افرادي هستیمگذشته 

به بایدها و در مسیر رهبري . مؤسسات مختلف داشته اند ،انقالب ها ،جنبش ها

آزمون و خطاهاي . نبایدهاي بسیاري در زمینۀ رهبري دست پیدا می کنیم

دهندة  شواهد بسیاري که نشانو  اشتباهات بسیار، پیروزي هاي بسیار ،بسیار

در  ،گذار خداوند هستیم تأثیری که ما به عنوان ابزار در دستان زمان هستندآن 

پس اگر شما در . رهبري هستیمخدمت وضعیت براي  مناسب ترینواقع در 

در گروه کوچکی یا حتی در  ،فرد مؤثري هستید یا در یک کلیسا ،یک مغازه

به  کامالًکه خود را  ،ندامیدوارم که این کتاب شما را تشویق ک ،خانوادة خود

ها شما را از مسیر  امیدي اجازه ندهید که شکست ها و نا .این کار بسپارید

به این تضمین عمیق دست پیدا کنید که خداوند رهبر ما است  .ندمنحرف ساز

  .و ما باید ابزار دست او باشیم

  مل الرنس
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  : این کتاب مطالعۀروش 

به قدرت خود  ، تاما به یکدیگر نیاز داریم .ترهبري کاري انفرادي نیس 

را بشنویم و  هاي یکدیگر ما باید داستان. شویمنتکیه نکنیم و از مسیر منحرف 

 ،می توانید این کتاب را به تنهایی بخوانید. بارهاي یک دیگر را متحمل شویم

اما بسیار مفید تر خواهد بود اگر آن را همراه با دیگران بخوانید تا بتوانید در 

  .  ها را بکار گیرید مورد ایده هاي مختلف بحث کرده و آن

مجزا نوشته شده کتاب به بیست فصل تقسیم شده که در چهار بخش    

 ، تا کار کردن روي کتاب در مدت چهار هفته راحت باشد و هر هفته بهاست

به جاي خواندن تمام بخش مورد نظر . مطالعۀ پنج بخش اختصاص پیدا کند

ی براي زمانپیشنهاد می کنم که در میان هر بخش فاصله بیندازید تا بتوانید 

اگر خواندن هر بخش براي  .دداشته باشیتمام موضوعات آن بخش تفکر دربارة 

آن چهل  شما بیست دقیقه طول می کشد خوب است که براي تفکر بر روي

دقیقه وقت بگذارید و در مورد آن دعا کنید، یادداشت بردارید و براي بحث 

آنالین به صورت  و نظرات و سئواالت خود را در اجتماعات. گروهی آماده شوید

  . با دیگران در میان بگذارید
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  بخش اول

  نهادن بنیادها
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  فصل  اول

  گذاري تأثیردرك 

  

 ªبه خود دیده است وجود مرد حکیمی است که  بدبختی که بشر زشت ترین

  ».گذاري ندارد تأثیرهیچ  

  م.فیلسوف قرن پنجم ق : هرودوت

  

 .نشتن پنج ساله بود عمویش به وي پرگاري هدیه دادیی که آلبرت ازمان

. می کردپرگار به هر سمتی حرکت . را به خود جلب کرد اواین پرگار، نظر 

همان  روي سوزن آن وارد  شده و باعث  می شد پرگار درنیرویی نامرئی بر 

نشتن داستانش را دربارة یبعدها ا. و در محور خود باقی بماند بکشدجهت خط  

لحظه اي که براي اولین بار فهمید باید چیزي عمیق و . آن لحظه بازگو کرد

ي برا ،این جمله می تواند مثالی باشد. مخفی در پشت مسائل وجود داشته باشد

راي یافتن زندگی فیزیکدان برجسته اي  که زندگی کاریش صرف جستجو ب

فیزیک و متافیزیک و  ،مانند اثبات قانون وحدت. (مفهوم نیروهاي مخفی شد

ایده هایی که به صورت )  .را به چالش می کشید شقانون ماده و انرژي که فکر

انشمندان روي کاغذ هاي د شد و بر ظاهرخطوط سفیدي بر روي تخته سیاه 

اصولی  .دنشتن جایزه صلح نوبل را به ارمغان آوریسرانجام براي ا، پرورانده شد

این امکان را بوجود آورد که سالحی  انسانبراي  ،که وقتی کشف شد

وحشتناك را خلق کند که قادر است شهري را بوسیلۀ شکاف اتم هاي یک 

او از تمام دانشمندان قرن . کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خاك یکسان کند



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١١

 

نشتن فوت کرد پزشک آسیب شناسی که یی که ازمان .بیستم باهوش تر بود

انیشتن را مخفیانه برداشت و شروع به مسئول کالبد شکافی وي بود مغز 

در محفظه  قسمت تقسیم کرده و 240سپس آن را به . تحقیق بر روي آن نمود

مطالعاتی که در سالهاي آتی بر روي مغز وي صورت  .هایی نگهداري نمود

گرفت تفاوتهاي کوچکی را آشکار نمود، اما ظاهرأ چیزي معلوم نشد که به طور 

با دیگران از  واقعاًکلمه نشان دهندة این باشد که وي واضح  و به معناي خاص 

نشتن یوالتر ایساکسون که بیوگرافی نهایی آلبرت ا. لحاظ مغزي متفاوت است

وال اساسی در اینجاست که چگونه فکر وي کار ئس ":را نوشته است می گوید

من هیچ ":نشتن نقل قول می کند یو سپس از خود ا "؟می کند نه مغز وي

  ".تنها بسیار کنجکاو هستم خاصی ندارم،استعداد 

. قطع رابطه کرده باشد، نبود اجتماعمتفکري منزوي که با واقعیت هاي  او

وي مدافع پروپا قرص جنبشهاي اجتماعی بوده و اظهار پشیمانی نمود که 

 آمریکا  روزولت نامه نوشت و به وي اخطار داد که اگر روزي به فرانکلین دالنو

. دهد، ممکن است آدولف هیتلر به بمب اتمی دست پیدا کندآلمان را شکست ن

 شداو می دانست که این نامه باعث ایجاد زنجیره اي از عکس العمل ها خواهد 

ها مجلۀ تایمز  براي سال. که باالخره روزي هیوالي اتمی را بوجود خواهد آورد

تایمز در آخر قرن بیستم مجلۀ . گذار سال را چاپ می کردتأثیرلیست افراد 

گذار ترین فرد در قرن پیش و نه در  تأثیروالی را مطرح نمود که چه کسی ئس

ی که مردم نظرات خود را در رأي گیري اعالم زمان ؟سال پیش بوده است

مردي  ،نمودند دانشمند یهودي متولد آلمان با موهاي به هم ریختۀ معروفش

او کسی نبود جز . که به راحتی در هر جاي دنیا شناخته شده است برنده شد

ی را زماناو هیچ سا. گذار هیچ جنبشی نبوده استنیا بنیا رهبراو . نشتنیآلبرت ا

 ،حتی بر اساس استاندارهاي معمولی داراي شغلی هم نبوده است اداره نکرده و

دنیاي واقعی پشت عناصر را  ،شتهبت به مسائل نهان دااما دیدگاهی که وي نس



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١٢

 

طب هسته اي و بمب  ،در پی فعالیت هاي او نیروگاه هاي هسته اي .دگشو

صفتی ناکامل براي توصیف  گذار تأثیرصفت . هاي هسته اي ایجاد شدند

گذار از  تأثیرلیست ساالنۀ مجلۀ تایم شامل افرادي . نشتن استیشخصیت ا

و  فرمانداران ایاالت، دانشمندان، هنرمندان ،رهبران صنایع ،فعاالن اجتماعی

اتفاقات مختلفی شدند، اما  شروعها رهبرانی بودند که  آن. رهبران مذهبی است

کاري که انجام می دادند، وجود  پسهمیشه ایده اي یا ایده هایی محرك در 

افرادي  گذار تأثیرافراد . ها در همین امر نهفته است قدرت آن.  داشته است

ظاهر مسائل درك کرده اند، چیزي نهان که  ةپرد پسِکه چیزي را در  ،بودند

گذاري  تأثیر. است عمل نموده ،دنیا در نیروي محرکه تغییربه عنوان بعدأ 

خود را  ،مؤثر این قدرت برخی از افراد بوسیلۀ. قدرتی شگفت انگیز ،قدرت است

 تأثیرتمامی  .نابود کردند و برخی دیگر به وسیلۀ این قدرت نجات پیدا کردند

گذار کیست؟ افرادي  تأثیراین واقعیت نهفته است که خود فرد  گذاري در پسِ

ها بر اساس ایمان به خدا قرار دارد، توانایی این را دارند که  که بنیاد زندگی آن

یک گذاري و حتی چیزي فراتر از  أثیرتها  زمانبر روي افراد دیگر و سا

 ها و هدف که بر نظرات، اولویت ،قادرند آن ها. گذاري ساده داشته باشندتأثیر

شان  گذاري تأثیرقادرند که ایمان خود را با . بگذارند تأثیرهاي دیگران 

خواه  ،گذاري خود استفاده کنند تأثیرایمان در از ها قادرند که  آن. درآمیزند

خواه کلیسا یا تحصیالت یا هر زمینۀ دیگري  ، در زمینۀ بازرگانی ها کار آن

ها  زیرا آن .میزندبیاگذاري خود  تأثیرها می خواهند که ایمان را با  آن. باشد

خداوند  ،می دانند که راه ایجاد تغییر دائمی این است که باور داشته باشند

گذاري روحانی در  تأثیراین کتاب دربارة مبحث . گذار است تأثیرواالترین 

گذاري و  تأثیرهم اکنون هیچ چیز تازه اي دربارة چگونگی ارتباط  .ترهبري اس

و تاثیر رهبري اخیر درباره موضوع لیفات أبسیاري از ت. رهبري وجود ندارد

شان به  یا وادار کردنبراي خریدن جنسی به معناي قانع  کردن مردم، گذاري 

 وجود عمقولی  آنچه در  ،شاره کرده اندرژه رفتن با صداي طبلی به خصوص ا
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مفهوم بهتري براي تعریف  ،ما در حال اتفاق افتادن استاز ما و آنچه در بیرون 

  . رهبري دارد

گذاري درباره نیروهاي داخلی صحبت می کند، که قادر هستند  تأثیر

 تأثیرمفهوم . باشندداشته ي پایدار تأثیرو نتایج قابل مشاهده اي ایجاد کرده 

واقعیت هایی که  ،خود با واقعیت هاي روحانی در ارتباط است درونگذاري در 

گذار در تأثیرقدرت تنها ایمانداران می دانند و درك می کنند که خالق جهان 

گذاري پایداري داشته  تأثیررهبرانی که می خواهند . پس هر چیز نیکو است

درك قدرت و زیر  ی را بهزمانباشند و باعث تغییرات بنیادي شوند باید 

صرفأ با دیدن چیزهاي  آن ها  .دمجموعه هاي تشکیل دهندة آن اختصاص دهن

 زمانسا ،ها می خواهند شاهد آن باشند که مردم آن. ظاهري قانع نمی شوند

ها  می کنند که تغییرات آن جنبش ها و حتی فرهنگ ها طوري تغییر ،ها

آنچه هم اکنون به  ذهن شما خطور می کند ایدة و نیروي محرکه . پایدار باشد

  .    زندگی آینده شما خواهد بود

  

  ؟گذاري روحانی تأثیرچرا 

فرقی نمی کند که این کتاب چگونه به دست شما رسیده است مهم این 

گذاري  تأثیری را براي تفکر دقیق دربارة مبحث زماناست که شما دارید 

ی که زمان. روحانی در رهبري معاصر و اشکال مختلف آن اختصاص می دهید

در غیر  . نتیجه شگفت انگیز خواهد بود ،رهبري نقش خود را به درستی ایفا کند

در  ،در کلیسا ،زماناگر در یک سا .داینصورت افراد زیادي آسیب می بینن

از امتیاز ویژه اي  ،یدا رهبرخود محل کار یا حتی در خانواده  در ،مدرسه

ها احتیاج دارند  آن. مردم نا امیدانه به دنبال هدایت هستند. برخوردار هستید

. رهبران بسیاري امروزه در جهان وجود دارند. مثبت قرار بگیرند تأثیرکه تحت 
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دائمی  گذار تأثیرتنها  ،دانند اما ما به رهبران روحانی نیازمندیم آنان که می

پس باید مردم را به سویی هدایت کنند که خداوند بتواند  .تخود خداوند اس

این نوعی از رهبري است که . ها انجام دهد کار تبدیل کنندة خود را در آن

در  يگذار نهایی است و ما ابزار تأثیرخود رهبر در آن آگاهی دارد که خداوند 

پیوند قرار داریم که در آن قدرت خداوند با از ما در نوعی . دستهاي وي هستیم

پیوند کلمه اي است عالی، به معناي  .دتالقی پیدا می کنها  انساننیازهاي 

قرون  رهبران بزرگ مسیحی .جایی که مفاهیم با یکدیگر ارتباط  پیدا می کنند

گذار واقعی،  تأثیرهمگی بر اساس این اصل زندگی کرده اند که نیروي  ،گذشته

 ،ها به وسیلۀ خداوند مورد استفاده قرار می گیرند نیستند، بلکه آن آن ها

 تأثیرخداوند . ها است انسانخدایی که تبدیل کنندة اصلی و دائمی زندگی 

خداوند رهبر است و ما رهبران زیر دست او هستیم و فاصلۀ  .گذار حقیقی است

پله خالق  قسمت بااليدر . میان حد رهبري خداوند و ما تنها یک پله نیست

ما در میان  بشر خاکیبه عنوان . مخلوقاتش قسمت پایینقرار دارد و در 

اما بهترین روز رهبري براي  از جایگاه واالیی برخوردار هستیم،مخلوقات دیگر 

که درك کنیم نقش کوچکی در احیایی داریم که خالق  ،ما آن روزي است

گذار حقیقی  تأثیرخداوند . این چیز خارق العاده است. مصمم به انجام آن است

هر قدر که  ،ملکۀ ذهن خود کنیم زیرا زماناست و ما باید این چیز را در هر 

ما . درباره خودمان صحبت می کنیمبیشتر در مورد خداوند سخن بگوئیم کمتر 

دنیا از عمل ما تأثیر بپذیرد به  یعنی. عاشق عمل گرایی واقعی در دنیا هستیم

مان عرق  پیشانیبر مان تاول و  بر دستان ،مان روغن هاي زیر ناخن عبارتی

گذاري روحانی و رهبري روحانی  تأثیرکالم خداوند ما را به سوي  .نمایان شود

  .هدایت می کند

 تحقق اهداف مانواضح است که ما براي ساختن ماشین هاي جدید براي 

 محدودیت ها درلزوم و وجود باید  حکیمانه عمل کنیمما  اگرولی . عجله داریم
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که در هنگام رانندگی چه اتفاقی زیرا ما می دانیم . عمل گرایی را درك کنیم

خراب شدن  وتوي گودال افتادن  ؟براي ما می افتد و راندن ماشین یعنی چه

عالی در آن سوي افق ها  یاما وقتی در مورد مکان. موتور براي بارهاي متوالی

ود و درك می کنیم هدف رانندگی از فکر مان تازه می ش ،سخن گفته می شود

  .خود رانندگی اهمیت بیشتري دارد

 

  گذاري تأثیرقدرت 

       آن  کلمۀ التین. با معنایی غنی و پر بار ،است یخاص ۀگذاري کلم تأثیر

" influential "  معموأل  است که باعث ایجاد تغییر شود و عاملیبه معنی

در کلمه دقت  " fluent "به قسمت . نیروي است غیر قابل مشاهده و مخفی

ایدة اصلی این است که . کنید که به معناي چیزي است که جاري می شود

نیرویی بر ما و درون ما در حال عمل کردن است و ما می توانیم این نیرو را 

بگذاریم و حتی بر روي  أثیرتبراي دیگران بکار ببریم تا بر اعمال و افکار دیگران 

گذار  تأثیرو همچنین  تأثیرما خود تحت . داشته باشیم تأثیرجریان وقایع نیز 

. گذاري در پشت ظاهر مسائل نهفته است تأثیرهستیم و معموأل نیرو و قدرت 

به طور خرافی براي جاري شدن  " influential "در قرون وسطی کلمۀ 

بعد ها . می گذاشتند تأثیرر سرنوشت افراد نیروهایی به کار رفته است که ب

به کار رفته  ،براي اعمال نهان یا غیر مستقیمی که باعث ایجاد تغییر هستند

به معناي قدرت نهان عمل  " influentia "در مفهوم مسیحی خود . است

امروز ما از . اما در خود قوت دارد استاگر چه نامرئی که  خداوند در دنیا  بوده 

گذاري براي توصیف یک فروش قانع کننده یا  تأثیریا   " influence "کلمۀ 

 تأثیراما اگر از کسی بپرسید که . سخنرانی پر حرارت استفاده می کنیم

گذاري  تأثیربراي شما عمق مفهوم   ،گذارترین فرد در زندگیش چه کسی بوده

 صرعناگذاري نیروي متراکمی است که باعث حرکت  تأثیر. آشکار خواهد شد
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ی که به دعوت خداوند براي زمان .ها را در حرکت نگاه می دارد می شود و آن

پیدا می کنید  راهبه عمق زندگی افراد  ،گذاري پاسخ مثبت می دهید تأثیر

افکار شکوفا می شوند و  ،جایی که نقطه نظرات و تمایالت شکل می گیرند

گذاري تأثیر. جا شکل می گیرند و تصمیمات اتخاذ می شوند ارزش ها در آن

. قسمت طبیعت بشري اتفاق می افتدعمیق ترین امري است روحانی  و در 

 دائمیگذاري نوعی از رهبري است که بهترین امکان را براي ایجاد نتایج  تأثیر

ی که زماناما  ،دستاوردها در کاري خوب باشندوجود شاید  .دفراهم می آور

آن دستاوردها بیشتر شده و  تأثیر ،گذاري عمیق حمایت می شوند تأثیرسیلۀ بو

 تأثیرکه روش  می کنندافرادي این چنین استدالل . بیشتر باقی می مانند

ها را به انجام یک سري از کارها وادار کنیم  و  گذاري بر مردم این است که آن

شان تغییر  ي رفتاريهاي آنان به خاطر الگو افکار و قلب زماندر اثر گذر 

اما این طرز تفکر با یکی . عمل به باور می انجامد ،به عبارتی  دیگر. خواهد کرد

در آن اصل . در تضاد است ،از اصلی ترین اصولی که عیسی مسیح تعلیم داد

 .دآن در بیرون آشکار می شو تأثیرتغییر ابتدا در درون صورت گرفته و سپس 

قوانین خشک مذهبی  ۀانقالبی بود که مسیح علی همانو آن ) 20-1: 15متی (

به  این که خدا هستند بدونِ احکامپی انجام  آن افراد در که در ،آغاز کرد

گذاري روحانی  تأثیر. حاکم است توجهی داشته باشند احکامروحی که در آن 

ها توسط روح خداوند بر  روح آن. ها عمل می کند انسانروح و در بطن 

 این کهها است و  انسانکار اصلی روح  خداوند با روح . ی شودم     انگیخته 

آنان را به شباهت خداوند در آواین  .دخلقتشان بودن يبه شکلی که در ابتدا ،در

ها صورت می گیرد و  بر آن تأثیرها و  انسانروح خداوند بر  نزول زمانچیز در 

  .انجام می شودپنهان و نادیدنی  ۀهمچنین این اتفاق از طریق هزاران مرحل

خواه . با یکدیگر در ارتباط هستند تأثیرگذار و افراد تحت  تأثیرامروز افراد 

هستند،   یرهبران سالم ،برخی از این رهبران. آن افراد خود را رهبر بدانند یا نه
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در حالی که برخی دیگر فاسد و حریص، بد جنس، بد سیرت و فاقد ارزشهاي 

چرچیل و هیتلر . کیفی نیست صفت رهبر برچسبِ .و بی مرام مرموز ،اخالقی

کلماتی  ،ها بوسیلۀ ایده هاي بزرگ آن.هر دو رهبران بسیار با استعدادي بودند

این مطلب . گذاشتند تأثیرجذاب و فریبنده و حضوري تشویق کننده بر دیگران 

چیزي دربارة نتیجه باید ما را هوشیار سازد زیرا که اغلب رهبران روحانی به ما 

برخی از رهبران روحانی مردم را به . هاي موجود نمی گویند مسائل و محرك

ها را از راه به در می  اوج قلۀ موفقیت می رسانند در حالی که برخی دیگر آن

جیم جونز . به ازاي هر بیلی گراهام جیم جونزي هم وجود داشته است. کنند

د نفر از پیروان خود را در جنگلهاي یکی از رهبران مکتب تفکري بود که ص

پس به این دلیل و به دالیل  .گینه به سوي خودکشی دسته جمعی هدایت کرد

 .مدر این کتاب استفاده نمی کنی "رهبر روحانی  "بسیار دیگري ما از عنوان 

گذاري روحانی در رهبري تنها به معنی  تعلق داشتن  به گروه خاصی  تأثیر

رهبري . این است که عضوي از یک جنبش پویا باشیم نیست، بلکه به معناي

وقتی ما افراد را . استنیرومندي آن گذاري  تأثیر زیرااست  یخطرناککار 

رهبري می کنیم بر این باوریم که وظیفه داریم دیگران را شکل دهیم و این 

باید مطمئن باشیم که این امر یک حقیقت . مسئولیت به ما سپرده شده است

جایگاه رهبري  اریخ بشري بسیاري از افراد که تصور می کردند دردر ت. است

  . قرار دارند در واقع در اشتباه بودند

در اغلب موارد تنها به  ؟ها بر دیگران اعمال نفوذ می کنند انسانچرا 

 ،توجیه خوبی نیست که ،رهبري می تواند این کار را انجام دهد این کهخاطر 

خود باید گهگاهی  باز ایستد و  هر رهبر .دگذاري  انجام گیر تأثیراعمال نفوذ و 

این سئوال را از خود  بپرسد که چه چیزي این حق را به من می دهد که  بر 

بگذارم؟ از کجا این طرز تفکر که من بسیار باهوش هستم در من  تأثیردیگران 

و رهبر خوب همواره به جهت یاب  ؟مکه هست م،فکر می کن ؟ایجاد شده است
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قطب نمایی که اول از همه وي را به سوي مسیر درست  .دخود توجه می کن

یک فراخوان و یک  ،هدایت می کند و این قطب نما می تواند نظم باالتر، هدف

 این کهبراي . رهبران ضعیف به دنبال راهنما و جهت یاب نیستند. دعوت باشد

. ها است ها از روي هوا و هوس و نیروي ارادة آنها تن حرکت رو به جلوي آن

. باعث آسیب بسیاري خواهد شد ،رهبري که بوسیلۀ نفس خود هدایت می شود

داشتن نقش ت پرستی است تنها چیزي که  بدتر از ببراي دیگران است یتب .  

که بر بنیاد هاي اخالقی بنا شده  راهنماییگذار خوب بر عالئم  تأثیریک 

من بسیار  .مباهوش نیستهم کرده و در می یابد که من زیاد نگاه  ،است

نیستم که بتوانم براي افراد هم نیستم و من به اندازة کافی خوب هم قدرتمند 

اما گویا من این امکان و دعوت را داشته ام  .مدیگر زندگی خوب را تعریف کن

که بتوانم به حکمت باالتري دست پیدا کرده و سعی کنم آن حکمت را زندگی 

گذاري تأثیراینجاست که قدرت . کنم  و این فیض  را به دیگران نیز منتقل کنم

گذاري روحانی جالب است این است  تأثیرآنچه دربارة . روحانی آشکار می شود

      یت می پردازد و دربارة مسائلی سخن انسانوهرة خود به مفهوم که در ج

  . در زندگی اهمیت دارند هر موضوعیمی گوید که بیش از 

  

  . گذار روحانی با مردم در ارتباط است تأثیر

گذاري  تأثیرپس دعوتی که براي  .ها بسیار پیچیده است انسانطبیعت 

ما باید تصمیم . روي افراد وجود دارد نیز مسئله اي است پیچیده مثبت بر

اصولی را  آن هابگیریم که چه وقت به مردم بگوییم چه کار کنند و چه وقت به 

خود تصمیم بگیرند که چه کاري باید انجام  ،که بر اساس آن اصول ،یاد بدهیم

  .دهند
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در یک . مهدف و مقصودي که در آن متمرکز هستیم را باید در یابی

گذاري  تأثیردر . هدف می تواند کوتاه مدت و قابل اندازه گیري باشد زمانسا

بیشتر به شباهت مسیح در  تاروحانی هدف این است که به مردم کمک کنیم 

ولی در عین حال این تغییر . استاندازه گیري این موضوع بسیار دشوار . بیایند

بنابراین رهبري روحانی شکل . زندگی افراد اهمیت دارد بیش از هر چیز در

بیشتر به  این کهگذاشتن بر مردم براي  تأثیر. توسعه یافتۀ شاگرد سازي است

ایی می شود که داراي ه رباعث ایجاد گروه این کا. شباهت مسیح در آیند

هاي که در خود داراي روح و حیات بوده و  زمانروحانی هستند و سا یشخصیت

گذاري دربارة زندگی مردم  تأثیر. ی خود نیستندزمانبه دنبال اهداف سافقط 

 زیرا که دربارة خود. گذاري روحانی چالش بر انگیز است تأثیر .سخن می گوید

مردم در ارتباطات خود احتیاج به کمک دارند در خانواده . مفهوم زندگی است

در  ،در پول خود ،در شغل خود ،در اعتیاد خود ،در گناهان خود ،هاي خود

شان و چیزهاي بسیار دیگري احتیاج به کمک  رویاهاي خود و در ناامیدي هاي

ی که اوضاع بر وفق مراد است زمانشان  مردم نیاز دارند که در زندگی. دارند

هاي دارند که  شان احتیاج به روش هاي زندگی نظم داشته باشند و در طوفان

مردم می خواهند بدانند که باید به چه کسی اعتماد . را نجات بخشد آن ها

آیا کسی  این کهکنند، و چه انتظاري در آینده می توانند از او داشته باشند و 

  ."محبـت  ،امـید ،ایمان "همان سه مفهوم بزرگ  به فکرشان هست یا خیر؟

 شکوفا شده وها کمک کنیم تا  انسانما این امکان عالی را داریم که به 

یعنی شالوم خداوند را در  ،ها تعریف کرده حیات نیکویی را که خداوند براي آن

هایی که پشت  افرادي که قدر شناس هستند به سال. زندگی خود داشته باشند

ها هدایت  ها را در طول این سال افرادي که آن سر گذاشته اند نگاه کرده و از

. تشکر خواهند نمود ،داوند زندگی کنندکرده اند تا تحت عمل تبدیل کنندة خ

. که تو باعث تحولی بزرگ در زندگی من شده اي ":خواهند گفت آن هاو به 
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بوده و آن کاري که تو کردي  من در زندگیچیزهاي که تو گفتی نقطۀ عطفی 

  ". قوت خداوند را در زندگی من جاري کرده است

هر . گذاري روحانی در مورد خود زندگی است تأثیربراي همین است  که 

چه . گونه زندگی کنیم خود باید همان ،پیامی که براي زندگی افراد داریم

ما براي دیگران الگو هستیم حتی اگر الگوي  ،دوست داشته باشیم چه نه

مردم نگاه می کنند که  .دزندگی ما از یک الگوي کامل بسیار فاصله داشته باش

ها روبرو می شود، با  بحرانبا . د می کندربا انتقادها برخو فرد رهبر چگونه

کمبود هاي شخصی برخورد می کند، فرصت ها را در می یابد و براي کمک به 

  . شخصی فروتن می شود

دیگر آن روزها  گذشته است که مردم به دنبال رهبرانی باشند که در 

فردي را باید افراد بسیاري به این دیدگاه دست یافته اند، که  . ظاهر کامل اند

 زمانمردم می خواهند در  .تها و پیروزي ها گذشته اس که از شکست ،بیابند

  .شان ببینند درد و رنج ثابت قدمی را در رهبران

ی خواهند بدانند که چگونه باید گره اي را در زندگی خود م آن ها

  .هاي شریر پیروز شوند با نا امیدي چگونه روبرو شوند و چگونه بر روح ،بگشایند

  

  :گذاري روحانی  تأثیرنقش اولویت ها در 

بتوانیم خوب را از  این کهبراي  ،پر از امکانات بی شمار استدر جهانی که 

گیري  مورد خوب و بهتر و عالی درست تصمیم بد تشخیص دهیم  یا حتی در

استفاده از رسانه  ،انجام  عادت ها .مروحانی داری بینش عمیقِیک نیاز به  ،کنیم

سرگرمی ها و تصمیم درباره سبک زندگی مسائلی  ،تعهدات ،اجتماعات ،ها

 .دارد احکامیها  و خداوند دربارة همۀ آن که با روح ما سر و کار دارند ،هستند
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ها را در  اما سئوال اینجاست که آیا می توانیم بفهمیم چگونه باید نقش ارزش

  گذاري روحانی  دریابیم؟  تأثیر

و انرژي خود را صرف چیزهایی می کنند که  زمانمردم بیشترین 

این ارزش سئوال مطرح شده این است که . ها دارد بیشترین ارزش را براي آن

ها به صورت عملی نقش خود را در زندگی  چگونه این ارزش ها چه هستند و

ها نیز که گروهی از  زمانها نشان می دهند؟ همین چیز در مورد سا انسان

مردم هستند که گرد هم آمده و داراي ارزش ها خاص مشترکی  می باشند هم 

بر آن سیستم  ها نشان دهندة ارزش هاي غالب و ارزش هاي آن استصادق 

ارزش  تاها کمک کند  انسانگذاري روحانی این است که به  تأثیرنقش . است

شان را مطابق با ارزش هایی که خداوند در ذهن خود دارد پایه ریزي  هاي

مان  ما باید به افراد مهم در زندگی. این چیز آنقدرها هم پیچیده نیست. کنند

باید به تبدیل زندگی . دهیمها وقت کافی اختصاصی  ارزش داده و به آن

 برايباید . اهمیت بدهیم ،داشته باشیم تأثیرها  آن برمی توانیم افرادي که 

در کالم خداوند  این کهبراي  قائل باشیمدنیاي خلق شده توسط خداوند ارزش 

به وضوح اشاره شده که خداوند جهان را آن چنان خلق نموده که نمایانگر 

زنده بودن از لحاظ روحانی بدین معنا است که تمام . جالل و قدرت او باشد

دیدنی ها و نا دیدنی ها را که جلوه اي از طبیعت . کارهاي خداوند را ببینیم

  .ها  را ببینیم آن ،متعال او هستند

ها در آن  سهمی نداشته  گر رهبري ما بر اساس ارزش ها نباشد و ارزشا

از سوي . ات ایجاد شده بی دوام خواهند بودتأثیرها پوچ بوده و  باشند، هدف

 ،چشم اندازي کلی از زندگی بخشیدنبه معنی  ،ها رهبري بر اساس ارزشدیگر 

  .به مردم است

گذار  تأثیرمی تواند فرد  اما این چیز چگونه امکان پذیر می شود؟ چگونه

خود  تأثیرها را تحت  ارزش هایی را به مردم منتقل کند که زندگی درونی آن
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ما باید در مورد ارزش ها . قرار دهد؟ جواب ساده است سخن و عمل به آن

  .خوانی داشته باشد اما این چیز باید با عمل ما هم .مسخن بگوئی

  

  گذاري روحانی  تأثیردر  زماننقش 

وقتی از ما پرسیده . خود احتیاج به کمک دارند زمانمردم براي مدیریت 

   :جواب از پیش مشخصی که وجود دارد این است ،"چه خبر؟  "می شود که 

در واقع هیچ  .این جمله نا مفهوم است  " !این روز ها سرم خیلی شلوغه "

نمایان گر این  نمی دهد و ،چه کار داریم می کنیم واقعاًکه  پاسخی در بارة این

 .ماست که ما در واقع در نظم بخشیدن  به زندگی خود دچار مشکل هستی

 ،این باشد که ما می خواهیم محترم جلوه کنیم عالمتحتی گاهی می تواند 

 .تاسسخت کوشی و تعهد  مشغلۀ زیادبه معنی در فرهنگ ما امروزه زیرا که 

   ها را یک ارزش  اما ما آن .دهستنمشکل اساسی و استرس دو  مشغلۀ زیاد

پس هم اکنون شرایطی براي دست یافتن به برکتی دو طرفه وجود  .ممی دانی

 ،  شان جدي بگیرند را در زندگی زمانی که خود رهبران مدیریت زمان. دارد

می توانند اول از همه به خود کمک کنند و راه حل هایی را براي مشکل هرج و 

می توانند این راه  سپسپیدا کنند و زندگیشان ل مرج و شلوغی خارج از کنتر

  .هرج و مرج هرگز یک ارزش نیست .دحل ها را به مردم ارائه کنن

  

  نقش شخصیت در رهبري روحانی

باید از افرادي که در ارتش خواسته یا نا خواسته دروسی وجود دارد که ما 

سرزمین مادریش ی که روبرت اي لی دید که زمان.  بیاموزیم ،بوده انددرجه دار 

ی که زمانبا وجود این . شدبسیار ناامید  ،رجینیا از ایاالت متحده جدا شدهیو
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رئیس جمهور وقت آبراهام لینکولن از او خواست که وي رهبري  نیروهاي 

ایاالت متحده را بر عهده بگیرد، لی از جایگاه خود در ارتش استعفا داد براي 

او تحمل  ،نمی توانست علیه ایالتی که بسیار دوستش می داشت بجنگد این که

در براي همین و  دوستان و خانواده اش را نداشت ،جنگ علیه هم وطنان خود

  .جنوبی قرار گرفت جنبشخدمت 

 وی انسانکه نیمی از نیروي  ،چگونه می تواند شخصی ارتشی را اداره کند

شخصیت و نبوغ نظامی لی  ،س شواهدبر اسا ؟دنمنابعش از جناح مخالف باش

لی . بود که افرادش را به او وفادار نگاه می داشت و آنان را به پیش می برد

همیشه در اردوگاه . اغلب بر روي زمین می خوابید ،یونیفرمی ساده می پوشید

او هیچ گاه از پیروزي هایش مغرور نمی شد و همیشه مسئولیت  .دحاضر بو

او . ی که مقصر زیر دستهایش بودندزمانحتی  ،شکست ها را بر عهده می گرفت

  . همچنین هر روز براي دشمنانش دعا می کرد

به عنوان یک سرباز  ": هاي لی دربارة او چنین می گوید یکی از ژنرال

تواضع و . و به عنوان یک مرد عاشق او بودند مردم به وي احترام می گذاشتند

طبیعت فروتن وي بود که الهام بخش افراد تحت امرش علیه چنین دشمنان پر 

 یکی از نویسندگان معاصر. این مثالی از قدرت در ضعف است  ". قدرتی شد

او تمام مزیت ها و . استمقایسه اي تاریخی از این مطلب به نگارش در آورده 

او دشمنی  ،عالی را در خود دارد اما فارق از هر فسادي رهبرخصوصیات یک 

 ،خطا شهروندي بدونِ ودوستی بوده عاري از بی وفایی  ،بوده بدون نفرت

او  ،مردي بی گناه ،مسیحی اي بدور از ریا ،همسایه اي بدور از عیب جویی

ناپلونی بدون خود خواهی  ،فردي بدون استبداد ،سزاري بود بدون قدرت طلبی

او مانند یک غالم نسبت به افراد در قدرت مطیع بود . و واشنگتنی بدون جایزه

به مانند یک زن در زندگی . تخش و مثل یک پادشاه با اقتدار وفادار به تاج و

شیار چون یک راهبۀ ونرم خو، در فکرش چون یک باکره خالص و صادق، ه
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مطیع قوانین و در آخر در نبردها چون  مثل سقراط. در حال خدمت رومیِ

هیل نوشته شده در ایالت  -  اچ -شخصیت لی به قلم بی( .آشیل مشهور

  )1874فوریه18  - جورجیا در آتالنتا 

لی دیگران را توسط شخصیت و  ،بر اساس تمام منابع تاریخی قابل استناد

وظیفه  او مسیحیِ .او باور داشت که گناهکار است. ایمانش رهبري می نمود

کسب مردي که هیچ منصبی را به خود نسبت نمی داد و دنبال  ،شناسی بود

  .اعتبار و آبرو براي خود نبود

او خود را موظف به پیروزي از عقیده اي می دانست که در آن شخص او 

حمالت  مهم نبوده و آن این بود که باید از ویرجینیا سرزمین خود در برابر

هاي فدرال  زمانبر این عقیده بود که سا ارتش دشمن محافظت نمایم  و

او شخصأ با برده داري مخالف . د شدنمرکزي در آخر به استبداد کشیده خواه

به سخن دیگر  .دبود و چندین سال قبل برده هاي خانوادة خود را آزاد کرده بو

فقیر، و از لحاظ تعداد بسیار  ،او ارتشی را که از لحاظ فیزیکی ضعیف ،این که

ی که تمام منطق ها شکست را پیش بینی می کردند به زماناندك بودند و در 

هیچ کس نمی تواند به شخصی کمک کند مگر . سوي پیروزي هدایت کرد

به دیگران حال وقتی به روشی که یک فرد  با این .دیر بگذارثبتواند بر او ثأ

 تأثیراین سئوال مطرح است که آیا قدرت همواره  ،می اندیشیم کندمی  کمک

همدیگر را تعاقب  ارتشی که دو زمان ؟گذاري وي از جانب خداوند است یا خیر

ما  ،مریکا را با اجساد می پوشانندآو همدیگر را می کشند و خاك  می کنند

شخصیت برخی  تأثیرتحت  .قرار می گیریم یرهبران چنیندالوري  تأثیرتحت 

دست آورد ها و ارزشها  تفاوتها و تضادهایی وجود دارد و این ها اما در  از آن

 .مدچارتردید شوی ،ها انجام می دهیم امر باعث می شود که در ارزیابی که از آن

برخی از پیروزي هاي . رهبري امروز باید در طول تاریخ به قضاوت گذاشته شود

ی دهند و ما در بیست سال آینده جالل و درخشش خود را از دست  م امروز
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ممکن است ) یا حتی شکست هاي ظاهري ما(سادة ما  يبرخی از دست آوردها

این چیز در زمینه هاي مختلف . عطفی در پیروزي به نظر آیند ۀدر آخر نقط

که چگونه باید  ،می دانند امور بازرگانیرهبران . مصداق داردنیز گذاري  تأثیر

موفقیت را اندازه گیري کنند و ممکن است حتی با افزودن اصول شخصیتی و 

اما این لزومأ هدف و . آنرا مشروعیت ببخشند ،شان ایمانی به آن تجارت

مزیت رهبران مذهبی این است که از . ها را اعتبار نمی بخشد خواندگی آن

یسی که در راستاي  در جامعۀ پل. ها مشخص است پیش هدف و کارهاي آن

وسوسه قدرت و مقام مشکلی  ،هاي یک کشور خدمت می کنند تحقق سیاست

است که تقریبأ براي رهبران سیاسی این  به همین خاطر.  اجتناب ناپذیر است

انحراف در رهبري . شان را خالص نگاه دارند امکان وجود ندارد که انگیز هاي

 ،نزدیک می باشد به ما نزدیک استهمان قدر که ذات گناه آلوده بشري به ما 

براي همین است که ما به ارتباط و پیوند در میان ذات الهی و ذات بشري 

البته  ،نیازمندیم تا بتوانیم به طور کامل تمامیت و اثر بخشی خود را حفظ کنیم

رهبري تنها به معناي . نیز وجود داردمختلفی هاي عملی  براي این کار روش

تنها  ،یانسانیست و در واقع پیوند میان طبیعت الهی و داشتن شخصیت خوب ن

  . براي اثبات شایستگی هایش  است ،امید واقعی یک رهبر

  

  :گذاري روحانی در عصر حاضر  تأثیر

روشی که در این کتاب به کار خواهیم برد بررسی برخی از اصول کلی 

گذاري روحانی و رهبري است و همچنین به اصول عملی رهبري خواهیم  تأثیر

پرداخت و خواهیم دانست که در چه جاهایی پیوند میان ذات الهی و ذات 

  .رهبري می شوداز ی باعث ایجاد تفاوت در این نوع انسان
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 دنبه متن هاي کلیدي کتاب مقدس نگاه خواهیم نمود تا ما را هدایت کن

 را مرور ،کتاب مقدس و جهان امروز ،ایی از تاریخه و در طول مسیرمان داستان

باید به سختی  .مکنی تالشدر تمام این چیزها ما باید با یکدیگر  .خواهیم کرد

اگر این  .متالش کنیم تا نقش ها و تواناي هاي مکمل خودمان را کشف کنی

 بخوانیم از نظرات یکدیگر ،ها را با دوستانی که رهبر هستند کتاب و اصول آن

استفاده از نظرات دیگران یکی از مهارت هاي رهبري . نیز بهره خواهیم جست

بهترین رهبران همواره خود را متعهد دانسته اند که این مهارت را در .  است

اگر چنین است هم . باشید تعلیمشاید رهبري باشید که در حال . خود بپرورانند

نهادن بنیادهاي درست است و یا شاید رهبري کهنه کار باشید و یا  زماناکنون 

مانند اکثر ما احتیاج به تازگی اي دارید که از همسفر شدن دوبارة با شبان 

شاید رهبر یک کلیسا باشید و این نیاز را احساس کنید . کسب می شودنیکو 

شغلی را  یا شاید. تان احتیاج به بازسازي دارد که تمامیت رهبري روحانی

مشتاق هستید بدانید که چگونه می توانید اصول و قوت  رهبري می کنید و

اگر شما  .روحانی را به عنوان یک صفت برجسته در رهبري خود ایجاد کنید

 تأثیرخیریه مشتاقانه در خواهید یافت که  زمانمعلم هستید یا رهبر یک سا

افرادي که سعی در  گذاري شما فرصتی است که بتوانید معرفت را در زندگی

ها باز گردانید و همواره با  شان دارید جاري نموده و عزت نفس را به آن کمک

احساس شگفتی به این مسئله نگاه خواهید کرد که خداوند شما را بلی شما را 

خداوند می خواهد در این دنیا کارهاي عظیمی . جزئی از این کار قرار داده است

اما . افراد معمولی در این کار بازسازي استفاده کند انجام دهد و او می خواهد از

 ،حاضر هستیم که از کسی پیروي کنیم واقعاًجاست که آیا ما  سئوال اصلی این

  ؟تا در این صورت قادر به رهبري باشیم

  

  



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ٢٧

 

   فصل دوم

  .گیریدب یادپیروي را   

  

ª دم هستم باید از مردم پیروي کنماگر من رهبر مر.«  

  وزیر امور خارجه ان�ستان 19قرن ،بنجامین دیسرایل

  

بهترین پیروان هستند و این به خاطر آن است که آنان به  ،بهترین رهبران

و با غیرت می خواهند آنچه  قرار می گیرنددیگران  خداوند و تأثیرشدت تحت 

  .دیگران به دست آورده اند را دریابند و از آن بهره بجویند

آنانی هستند که فکر می کنند بسیار برخی از خطرناك ترین رهبران 

بیشتر از دیگران می دانند و تنها به ابتکارات خود عالقه مند بوده و از تنها جدا 

آیا  .دبه این مطلب از این زاویه بنگری. از دیگران بودن لذت می برند ترو جلو

قائلید  يبیشتراحترام  ،در خط مقدم رهبري هستند شما براي افرادي که صرفاً

 به افرادي که تحت رهبري ،براي آنانی که در حین رهبري براي دست آوردهایا 

بهترین رهبرانی که در زندگی داشته  ؟می گذاشتندبیشتري شان بودند احترام 

پیروي حین بلکه در  ،اید رهبري کردن خوب را در رهبري کردن  نیاموختند

  .کردن فرا گرفته اند

    هرگز در این توهم به سر  ،داننداین رهبران که پیروي را خوب می 

ها خطور کرده و هیچ کس دیگر  نمی برند که بهترین ایده ها تنها به فکر آن

ها به ابتکار ارزش می دهند  آن .تبه آن ایده ها فکر نکرده اس آن هاقبل از 
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نو آوري به معناي . ولی این به معناي دور انداختن تمام ایده هاي قبلی نیست

. ستا واژة نو آوري به معناي نو ساختن و بازسازي .ترین ها استباز سازي به

و بر این مطلب واقف اند که  جدید می شوند عناصررهبرهاي خوب باعث ایجاد 

از نا امنی اما آنانی که   .تنو آوري به معناي دور انداختن یک ایدة قدیمی نیس

 چیزِآنان  کار ایده و، همیشه می خواهند دیگران باور کنند که رنج می برند

نو  کامالًدر بسیاري از مواقع هم این چنین است که یک ایدة  .تاس جدیدي

. به آن رنگ و بوي تازه اي بخشیده شده استاي بوده که ایده اي دزدیده شده 

چرا نباید این  ،بنا می کنیم ياگر ما داریم چیزي را بر روي ایدة عالی فرد دیگر

  ؟را بپذیریم حقیقت

ریشه در دعوتی دارد که همه گذاري و رهبري  تأثیر ،خدمت الگوي ما از

این دعوت به  ".مرا پیروي کنید ". عمل آورده استعیسی مسیح  از ما به 

اولین شاگردان مسیح  .تبرق در وسط یک روز آفتابی اس مانند صداي رعد و

هاي  هاي بنیادینی براي نسل سنگ ،که تبدیل به رهبرانی جسور و عالی شدند

، فکر تازه کار بودندی که خام و زمان. پیرو بودند ،یها رهبران آن. ي بودندبعد

ی که روح خداوند بر آنان قرار گرفت زماناما . می کردند که تحت کنترل هستند

داشته بر دیگران می توانند بنیادینی که  تأثیر ،و آنان را پر ساخت دریافتند

این تفاوتی بود که در شخصیت . روح خداوند خواهند بود تأثیرتحت  ،باشند

قبأل . شاهد هستیمشمعون پطرس قبل از قیام مسیح و پس از پنطیکاست 

 بااما  ،پطرس اعتماد به نفس باالیی داشت و به اعتقاداتش ایمان راسخ داشت

می دانست  ی که بر اساس اعتقاد و قوتی که زماناما . صورت بر زمین افتاد

توانست در هر جایی رهبري  ،مأ از خداوند نشأت می گیرد هدایت شدمستقی

  .کند

  :داستان از آنجایی شروع شد که 
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                 یعنی  دو برادر ،و چون عیسی به کناره دریاي جلیل می خرامید"

  شمعون مسمی به پطرس و برادرش اندریاس را دید 

                                         :بدیشان گفت  .زیرا صیاد بودند ،که دام در دریا می اندازند

                                        در  مید تا شما را صیاد مردم گردانئاز عقب من آ

  )20-  18: 4متی ( ".از عقب او روانه شدند ،ساعت دامها را کنار گذارده

و با مسیح آغاز واقعی و فیزیکی به سوي مسیح  یاین پیروي از راه رفتن

پطرس و آندریاس یعقوب و یوحنا براي هیچ سمیناري ثبت نام . ادامه یافت

 شان تیز شده و چشمان گوشهاي ،شان بر زمین بود ها پاهاي آن .نکرده بودند

. ها به معناي خاص کلمه پیروي کردند آن .دشان بر مسیح متمرکز شده بو

   . با مسیح شدند ی زندهها وارد مشارکت وي آن است که آنمعناي این پیر

ساعت در روز با سخنان و اعمال مسیح  24ي که در آن شاگردان ا رابطه

صورت  ،شکل گیري این شاگردان بر اساس آنچه شنیدند. زندگی می کردند

ی که عیسی افرادي زمانهمچنین به وسیلۀ آنچه بر کوه جلیل دیدند . گرفت

 ،ها آن را لمس کرده آن .با چند ماهی و چند تکه نان سیر کردبسیاري را 

ها جایی را به  ها بود و در ذهن آن مزة ماهی در دهان آن .دبوییدند و چشیدن

تا بعدها مسیح را به عنوان نان حیات که از آسمان فرستاده . خود اختصاص داد

گذار و  رتأثیها بعد شاگردان تبدیل به افراد  سال. درك کنند ،شده بود

ی که جنبشی را آغاز کردند و قرار بود دنیا را تغییر دهند، زمانشدند و  مقتدري

. ندازنداها می توانستند برگشته و به تجربۀ پیروي خود از مسیح نگاهی بی آن

 شان نبود ولی آن مسیح از لحاظ فیزیکی دیگر در میان این کهحتی با وجود 

ی که در میانشان حاضر بود کاملتر  او را پیروي  کردند زیرا زمانها نسبت به 

  . که اکنون بواسطۀ روح خداوند فهمیده بودند که معناي حقیقی پیروي چیست

اما نه صرف شنیدن کلمات و  .سپردن همراه استگوش  بااین پیروي باید 

. نوعی شنیده ها در مغزمص پروراندندفتر و به  ها در یادداشت کردن آن
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نمی شود و ما  خالصهبري در یک سري دروس در یک یا چند تا سی دي ره

گوش کردن افرادي که از . رهبر نخواهیم شد 3و  2و  1گذراندن واحد با 

  یندي بود که در آن باید سئوال و جواب انجام افر ،مسیح پیروي می کردند

        ها سرتان را  شما هم مانند آن. باز هم جوابو باز هم سئوال  .دمی ش

    صورت تان جمع می شود، دور می ایستید و به آنچه او انجام  ،می خارانید

. از او بیاموزید نکات بیشتريمی دهد نگاه می کنید، باز هم نزدیک می شود تا 

روي  ،تان دربارة آن شخص سخن می گوئید با فکر آن خوابیده و با همکاران

      االت جدید تر در شما آغاز باز هم سئو و غریبه ها آن را تست می کنید

می شود، حقیقت را می چشید باز براي حقایق بیشتر مشتاق می شوید و آن را 

می دانید وقتی باز هم نزد او باز گردید  این کهدر آخر رها می کنید براي 

مسیح شاگردانش را . ضیافتی از تمام این تجربیات براي شما آماده کرده است

. ها را با خود به سفر برد اد تا آمادة کار شوند بلکه آندر خط تولید قرار ند

لزوما نباید در بهترین . شنیدن از مسیح باید در طول زندگی ما صورت بگیرد

آموزش ما  .مسمینارهاي جهان ثبت نام کنیم تا تبدیل به رهبرانی مؤثر شوی

ین ادر  .هر روزه در حال انجام شدن است. هم اکنون در حال انجام شدن است

ما مثل افرادي هستیم که از دور صداي خداوند را چون رعد و برق مسیر 

یا یک  حرفه تبدیل بهاین  نوع رهبري . شنیده و در مقابل آن فروتن می شویم

  .می گرددشغل 

ی که به شهرها و روستاهاي زمان. شاگردان توسط مسیح آموزش می دیدند

ها را شفا می دادند، با  با مردم مختلف روبرو می شدند، آن ،مختلف می رفتند

ها  آنان را آرامش می بخشیدند، و گاهی هم توسط آن ،می شدند روبرو آن ها

گاهی شاگردان به مانند قهرمانانی که پیرو قهرمان . قرار می گرفتند آزارمورد 

گاهی  هم و )  9: 2،21: 25،30،19: 4متی( .می شدند ياصلی بودند وارد شهر

که پیغام را  خروج از شهري زمانمسیح خاك پاهاي خود را در  آن ها هم چون
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گذاري  تأثیر)  5- 9:3لوقا . (وي پیروي کردند و از دننمی پذیرفتند می تکان

می توانید تأثیر است که  موقعیت هاییروحانی همچنین به معناي تشخیص 

ی زمانهم تشخیص موقعیت هایی است که صرف هر گونه انرژي و و  بگذارید

  . اتالف وقت تلقی می گردد

  

  .مرا پیروي کنید

گذاري روحانی به معناي دعوت از مردم براي مطابعت به  تأثیر هامروز

بخواهیم این چیز را به  این کهنه . نگاه کردن و تقلید است ،واسطه گوش کردن

اما راحت ترین چیز آن است که تنها  توسط کلمات  .مشما پیشنهاد کنی

قرار دهیم و احتماأل پنهانی آرزو کنیم که هیچ کس به  تأثیردیگران را تحت 

چون همۀ ما می دانیم که همه چیز در  ،خود گویندة این سخنان توجهی نکند

انه به نظر تقریبأ این کاري احمق .قرار ندارد یخانه هاي ما در وضعیت درست

. از آنچه هستیم احساس خجالت می کنیم کامالًهمۀ ما تقریباً یا . رسدمی 

دقیقأ  زندگی ما را بررسی کرده ورا می ترساند که نباشد مردم واقعیت امر ما 

اما شخصی مثل پولس دیگران را . بدترین قسمت هاي زندگی ما را تقلید کنند

)  7: 3تسالونیکیان  2 ،1: 11قرنتیان 1( .که به وي اقتدا کنند ردتشویق می ک

در . و از آن طرف رهبران دیگر او را به خاطر اتهاماتی مورد انتقاد قرار می دادند

نامه هاي پولس خود اظهار می کند که از انتقادات دوستان ایمان دار خود درد 

آنان   .دبیشتري را متحمل شده تا از افراد بی ایمانی که او را  به زندان انداختن

ندانی کرده بودند کمتر باعث خستگی و ناامیدي وي می شدند تا که او را ز

هر شخصی که نامه هاي . دوستانی که از بودن او در زندان لذت می بردند

پولس را می خواند بر این عقیده خواهد بود که او یا  شخصی است که 

    خودستایی می کند و به سخنان دیگران توجهی ندارد و از دیگران انتقاد 



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ٣٢

 

او رهبر و در عین حال پیرویی  این کهدارد و یا مطلق کند و انتظار پیروي می 

بزرگترین گناهکار  "جسور است که فروتنی اش در اعتراف دائمی وي که  

  . دیده می شود "است 

شان  ها می خواهند بدانند که آیا سخنان و قدمهاي رهبران انسان هامروز

بین عمل کرد و سخنان رهبران شان آیا تناسبی  ؟در یک راستا قرار دارند

فریادي که از  ؟یا که این چیزها فقط سخن است و سخنی خالی ؟وجود دارد

شعار ها  ،به من خط را نشان نده " :است  اینعمق وجود افراد بر می خیزد 

من به . نمی خوام تئاتري را شاهد تئاتري باشمبراي من مهم نیست من 

راهی که قابل اعتماد است را به من  .نشان بده راه را به من. حقیقت نیاز دارم

به من ثابت کن راهی که به من نشان می دهی پاسخ مشکالت من  .هنشان بد

چرا باید به خود اجازه  به من بگو. نشانم بده که این راه حقیقت است. است

افرادي که به یک سخنرانی گوش  بیندر   ".تو قرار بگیرم تأثیردهم که تحت 

میشه افرادي هستند که از رهبران خود تناسب و صحت سخنان و می کنند ه

که لوح اعمال را انتظار دارند در حالی که هستند عدة زیادي از افراد ساده 

    شعاري جذاب یا یک وعدة رضایت بخش و تضمین کننده قرار  تأثیرتحت 

ن ی به سختی جاي گرفته و هرگز هم از بیانساناین مشکل در ذات . می گیرند

مبشران در حال سفر، و نخبگان  ،افرادي از قبیل معلمان تلویزیونی. نمی رود

ها  آن.دکننخود که قادرند پیروان بسیاري را مجذوب  ،بازار یابی وجود دارند

تعداد پیروانش زیاد است این ادعا را می کنند که خدمت  این کهفقط به خاطر 

رابطه همانند در صورتی که این نوع رابطه می تواند . صحت و اعتبار دارد آن ها

باشد که در آن رهبران شادي و سالمتی را مسالمت آمیز همزیستی  نوعاز اي 

به مردم وعده می دهد و در ازاي آن مردم از رهبري پیروي می کنند و پیروي 

یشه متوجه ما این خطر هم. خواهی رهبر را ارضاء می کند حس خود آن ها

خواهد بود که برخی پیغام شخصی شان را درست و معتبر بدانند تنها به این 
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ها پیروي می کنند اما تنها دلیلی که این عده از وي  خاطر که عده اي از آن

از رضایت و موفقیت را  یها  وعده هایی مبهم پیروي می کنند این باشد که آن

         شان را تنها بوسیلۀ الهام بخشی  یروانها پ آن این کهیا  ،دریافت نموده اند

  فقط       مانند درخششی از نور که  ،شخصی بدست آورده اند) ي کاریزما( 

برخی اقتدار خود را بر اساس آمار و . را به خود جلب می کند نگاه می تواند

تاریخ . ها تعداد بیشتر نمایانگر صحت ادعا است براي آن .ارقام می سنجند

نشان داده است که لزوما تمام افرادي که رهبر هستند افراد را به سوي حیات 

        برخی چنین ادعا . عکس این مطلب نیز صادق است. رهبري نمی کنند

ها به وسیلۀ انحصاري بودن پیروانشان تأیید می شود به  می کنند که اقتدار آن

شان  در گروهافرادي خاص اساس عضویت  بررهبران این گرو ها معنا که این 

بر اساس تعداد  اعتبار چنین رهبرانی  این کهیعنی  .ادعاي اعتبار می کنند

شرکت نمی کنند صورت می گیرد و ها آن گروه افرادي که با آن مخالفند و در 

ماهیت ما روزي که ا .به اندازة موافقان به تعداد مخالفان اهمیت داده می شود

      را تنها با این آرزو آغاز  خود روزمتعاقباً  درك کنیم یدرستبه رهبري را 

  . که مسیح را در هر جایی که ما را هدایت می کند پیروي کنیم می کنیم

این مطلب که هنوز هم مسیح شاگردانی دارد که آنان را به شهر ها و 

قابله کنند و از حق مظلومین دفاع روستاهاي مختلف می فرستند تا با گناه م

کنند، براي ما آرامش بخش است و این واقعیت بیانگر آن است که اگر چه 

پیشرفت روحانی  این کهولی با توجه به  ،هاي بسیاري سپري شده است زمان

    است با این حال هنوز این قوت خداوند است که عمل  زمانمشمول گذر 

توجه به این که اسم و شهرت ما جایی  روز بدونِدر آخر . می کند نه قدرت ما

آنچه مهم خواهد بود این است . صورت گرفته یا خیر یپیشرفتو یا نمایان شده 

که آیا ما توانسته ایم باعث شویم شخصی در جایی تصویري واضح تر از مسیح 

  یا خیر؟دریافت کند 
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گوي یک بهترین هدیه اي که یک رهبر می تواند به دیگران عطا کند ال

اگر باعث شویم که مردم امروز بر ما تکیه کنند . پیروي واقعی در زندگی است

و باالخره مردم ما را ترك   ها در آینده خواهیم بود صرفأ زمینه ساز ناامیدي آن

هیچ رهبري نمی تواند مانند خداوند استوار و پایدار  این کهخواهند کرد براي 

ها را در جهان در  مسیح پیروي کنند آن اگر به مردم بیاموزیم که از. باشد

 .شرایطی قرار داده ایم  که هرگز تنها نباشند

  

  اسیر شده

. مارتین لوتر یکی از جسور ترین و حتی لجباز ترین رهبران تاریخ است

افراد اگر با نگاهی موشکافانه تر به وي نگاه کنیم خواهیم دید که وي از 

. طور قاطع متعهد به پیروي از دیگران بودبسیاري پیروي می کرد او در واقع به 

 ،اما لوتر از دستورات مربی ارشد خود .با وجدانی بهم ریخته .او راهبی جوان بود

کارل ون استابوتیز اطاعت کرده و به دانشگاه براي تحصیل دروس فشرده 

بود که لوتر توانست مکاشفۀ شخصی و تازه اي از انجیل  آن جا. الهیات رفت

طبق بر و دانست که  وي تا ابد باید تمامی افکار خود را   باشدفیض داشته 

در جمع مجلس اعیان اروپایی در سال . کتاب مقدس بنا سازد بنیاديحقایق 

کلیساي  (در جلسۀ دایت او ورمز که توسط امپراتوري مقدس روم  1521

وجدان من توسط کالم : مارتین لوتر چنین گفت ،می شد مدیریت) کاتولیک

ج گستاخ و لجو ،او را شخصی کله شق شدر حالی که دشمنان. خدا اسیر شده

  .فروتن می دانست کامالًلوتر خود را  ،می دانستند

قابل دسترس و  ،آنانی که او را از نزدیک می شناختند او را فردي بی ادعا

ازدواج کرد و سرپرست خانواده اي بود  وي با زنی معمولی. می دیدند اي ساده

. ها نیز به صورت معمولی به دنیا آمده بودند که آن ،متشکل از شش فرزند
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لوتر در نوشته . و پسر و شاگردانی که مشتاق زندگی با وي بودند ،شش دختر

هاي آگوستین همان انجیلی را که در نوشته هاي پولس یافته بود را دید و 

او هیچ ادعاي شخصی براي جدا شدن از . ین معلم او باشداجازه داد که اگوست

او . هاي مقابل وي را از آن کلیسا جدا نمودند طرف. کلیساي کاتولیک نداشت

که نقاشی هاي  ،حتی سعی کرد که واکنش هاي افراطی برخی از طرفدارانش

تمام  آن هامتوقف کند و مانع از آن شده که  ،کلیسا ها را پاره می کردند

او می خواست که به سنت ها تا . ي کلیساي قرون وسطی را تخلیه کننداشیا

او نمی خواست  .جایی که با کالم تناقضی نداشته باشد، احترام گذاشته شود

ایدة بازسازي دوبارة کلیسا که امروزه گاهی آن . هیچ چیز جدیدي را ابداع کند

 اصالح بله، بله، .)توسط مسیح(ابتکار . را می شنویم براي لوتر غیر منطقی بود

  .اما ابتکار بازسازي شده، خیر

تنها به این خاطر که او مردم را دنبال . گذار بر تاریخ بود تأثیررهبري  لوتر

 ،مهمتر از همه. کرده و از اصولی که باالتر از شخص خودش بود مطابعت نمود

خود را ا بود که او رهبري اعتراف قطعی او درباره حاکمیت خداوند به این معن

 ،لوتر در زندگی خود .جزئی از ارادة و عمل الهی می دانست مستقیماً و عمالً

اگر این  .الهی قرار داشت -ی انساندر سیاست و االهیاتش در پیوند  ،دراخالق

چنین نبود احتماأل وي شخصی متزلزل، گناهکار و زاهدي پنهان باقی می ماند 

  .ی از او آورده نمی شدو هیچگاه توسط شخصی شناخته نمی شد و اسم

  

  پیرو  در عصر حاضر    –رهبر 

در مباحث مدیریت و رهبري کلمۀ جدیدي استفاده می شود و آن  اخیراً

هم اگر چه  این کلمه در واژگان انگلیسی هنوز . است "پیرو  -رهبر " ۀکلم

. وجود ندارد اما در نوشته ها و در سمینارها بسیار مورد استفاده قرار می گیرد
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 زمانپیرو براي مشخص نمودن رهبران و پیروان در یک سا - اغلب کلمۀ  رهبر

منطق آن نیز این است که رهبران باید نقش پیروان خود را  و استفاده می شود

ها  هایی مردم از آن درك کنند و بدانند که چرا و به چه روش زماندر یک سا

درست است اما اگر .دو اگر چنین کنند رهبر بهتري خواهند بو پیروي می کنند

 بحث در همین جا متوقف شود، این ریسک وجود دارد که ما مردم را به دو

بهتر است این موضوع را از یاد نبریم که همۀ . و پیرو تقسیم کنیم گروه رهبر

هایی که اغلب حتی عنوان  انسانرهبران باید پیرو باشند و  خودمردم حتی 

ی که رهبران زمان. گذاري بر دیگرانند تأثیررهبري را بر خود ندارند محور اصلی 

قوت جاري می  ،پیرو می دانند -خود را از پیروان می دانند و خود را یک رهبر

این چنین در نظر بگیرید که هیچ کس به عنوان مثال نمی خواهد از شما . شود

ها می خواهند بدانند که با پیروي کردن از شما در واقع  پیروي کند چرا که آن

 ،گذاري روحانی تأثیردر  ؟اصولی برتر و حقیقتی متعال پیروي می کننداز 

  .یا خیر مردم باید بدانند که آیا توسط خداوند هدایت و رهبري می شوند

که هیچ رهبر  استاینها مواردي . رهایی و هدف نیازمندند ،به معنا آن ها

م دهد آن کاري که رهبر می تواند انجا. ست به دیگران بدهدیی قادر نانسان

پس . ها را به دیگران منتقل کنند است که این ارزش ها را زندگی کرده و آن

  در عمل به چه معنا است؟ نکتهاین 

  این به معناي مردمی است که به موعظه اي گوش می کنند و     

می دانند که پاهاي شخص واعظ بر حقایق کتاب مقدس استوار است 

 .و نه بر نظر شخصی او

   می دهند چون  یهبراي کمک به پروژة ساختمانی هدافرادي که   

ترقی کار ملکوت خداوند توسط آن امکانات قرار است می دانند که 

 .کند
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  مدیر رده پائینی که می داند اصول روحانی صاحب مسیحی آن

وي  راسخبلکه اعتقادات  ،مجموعه تنها در غالب کلمات نیستند

 .بکار می بردها را  که در زندگی واقعی آن هستند

  معلم مسیحی مدرسه اي که الهام بخش ایجاد احترام در میان

 آن هاشاگردانش بوده و این کار را از طریق نشان دادن احترام به 

 .انجام می دهد

   نوجوانی که از پدر خود اطاعت می کند زیرا که پدر تنها به دنبال به

از   حقیقتاًبلکه می خواهد که فرزندش  ،کاربرد اصول اخالقی نیست

 .خداوند پیروي کند

  هاي  که گرد آمده اند تا با گروه ،به معناي جماعت کلیسایی است

بلکه  ،متفاوت پیرامون خود نه تنها در مورد یک موضوع محدود

باشند و رشد موضوعاتی که بتوانند بوسیله آن با دیگران در ارتباط 

  . کنند

چرا ما امروز به ارتشی  که اینتمام این موارد دالیل دیگري هستند براي 

اگر از مردم پرسیده شود که چه کسی بیش از  .مگذار احتیاج داری تأثیراز افراد 

چهره  ،عمومأ دربارة نویسندگان آن هاگذار بوده  تأثیرها  همه در زندگی آن

شان داشتند سخن نمی  بزرگ شدن زمانهاي تاریخی یا شبانانی که در 

افرادي که  .واقعی سخن می گویند يه در مورد افرادهمیش اًها تقریب آن. گویند

ي مثبت در تأثیرافرادي که باعث جاري شدن . ندسمی شنا ها را شخصاً آن

  .با دیگران کلید این مسئله است ارتباط. اندگشته ها  زندگی آن

گذار می توانند به دیگران آموزش  تأثیرو باالخره بهترین روشی که افراد 

روزي آنان خود به خود  این کهیا . ( پیروي کنند آن ها از عمر دهند که تا آخر

 ییپیروي پویا - این  است که از الگوي رابطۀ رهبر) تبدیل به رهبر شوند 
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مناسبی  همکاريِ وقتی که یک رهبر در انجام یک پروژه الگويِ. استفاده کنند

      دي انجام با تعهد و با شا ،را از خود بجا می گذارد و این کار را پر انرژي

می دهد افراد نظاره گر، قوت را در اتحاد افرادي که براي یک هدف مشترك 

 ازی که رهبران دربارة بینش جدیدي که زمان. گرد هم آمده اند را خواهند دید

        ها به افراد الهام  آن ،خواندن مطلبی بدست آورده اند سخن می گویند

ی که یک رهبر دربارة آن زمان. می بخشند که در تمام عمرشان مطالعه کنند

سخن می گوید، دیگران را تشویق  ندچیزي که از مربیان ارشد خود آموخته ا

 این کهو در آخر . می کند که آنان نیز به دنبال یادگیري از رهبران ارشد باشند

      ه هر کاري که انجام نکآما از خود چیزي براي ارائه به مردم نداریم مگر 

می دهیم آن باشد که مسیح می خواهد و ما خود انتخاب کردیم که پیروان 

زیرا که براي همین  .تمسیح اساس را براي ما مشخص نموده اس .ممسیح باشی

گذاشت تا اي چونکه مسیح نیز براي ما عذاب کشید و نمونه  ،خوانده شده اید

  .ددر اثر قدمهاي وي رفتار نمائی
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  فصل سوم

  همکاري با خداوند

  

ªطور که �م می گوید از بطن  هر که به من ایمان داشته باشد همان

 »او نهر ها ي آب زنده جاري می شود

جشن آب "سال نو با  ،امروز در بسیاري از کشورهاي آسیاي جنوب شرقی

بنا به سنن قدیمی مردم به نشانه احترام برروي یکدیگر . آغاز می گردد "پاشی 

اما بسیاري این جشن را به صورت خیس کردن وحشیانه و . آب می پاشند

اگر در آن چهار روز در کوچه و خیابان پیاده . خشن دیگران به افراط می کشند

 ،هفت تیر هاي آب پاش ،ین هاي آب پاشماش ،با شلنگ. روي و رانندگی کنید

این جشن  پر . هاي پر از آب مواجه خواهید شد و حتی  تشت ها و لیوان

بیرون  زمانمردم می دانند که . بسیار لذت بخش است ،هیاهو و پر سر و صدا

در فستیوال باستانی . استفرا رسیده کردن کهنه ها و آغاز چیز هاي نو 

 .تکه به جشن خیمه ها معروف است نیز  استفاده از آب مرسوم اس انیهودی

یک سوي  ازآب را از استخر سیلوحا  رهبر مذهبیدر هفت روز این فستیوال 

در . هاي شهر حمل می کند شهر برداشته و آن را در گلدانی طالئی در خیابان

ی د و توجۀ همه را به خود جلب منحمل آب شیپور ها نواخته می شو زمان

رابی ها مثلی  .دگلدان طالئی به قدس االقداس در هیکل حمل می شو. کند

آن شخص که هرگز لذت دیدن حمل شدن آب را  ":دارند که چنین می گوید

  ".تجربه نکرده در واقع هرگز در زندگی خود لذت را تجربه نکرده است

عید خیمه ها وقتی که مسیح در اورشلیم بود، در اصلی  زمانیک روز در 

هر که تشنه است نزد  ": گفت يترین روز جشن او برخواسته و با صداي بلند
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کسی که به من ایمان آورد، چنانکه کتاب می گوید نهر هاي . من آید و بنوشد

از شیپورهاي  يگویی صداي او نواي دیگر " .آب زنده از بطن او جاري می شود

این توصیف را ) 39آیه  7(سپس در ادامۀ در انجیل یوحنا  .ددر حال نواختن بو

اما این را گفت دربارة روح که هر که به او ایمان آرد او را خواهد  ": می بینیم 

چونکه عیسی تا به حال جالل . یافت زیرا روح القدس هنوز عطا نشده بود

  "نیافته بود 

دن چیزي براي گذاري به معناي جاري ش تأثیربه یاد داشته باشید که 

ة این حقیقت روحانی سخن گفت رمسیح دربا. بر دیگران است گذاشتن تاثیر

نهر هاي آب زنده از  ": ی که شخصی حیات خداوند را در خود می پذیرد زمان

  .گذاري روحانی است تأثیرروحانی از  یاین تعریف "درون او جاري می شود

اي آموزشی رهبري در گذاري را نمی توانید در سمیناره تأثیراین نوع 

حالی که بر صندلی هاي راحت دور یک میز بزرگ در جایی مثل یک هتل 

ترین چیزي که باید بیاموزید  گذاري شاید مهم تأثیردر . بیاموزید ،نشسته اید

توانایی  خود را براي رهبري  ،این است که باید بوسیلۀ پر شدن از روح خداوند

شما در پی جاري شدن حیات و حقیقت  .ارتقا بخشیدو خدمت به دیگران 

 ،و قوت این حیات و حقیقت بر زندگی دیگران جاري شده. خداوند هستید

چه تغییراتی در  !خارق العاده است. ها خواهد شد باعث تغییراتی ابدي در آن

ما خود را متعهد به داشتن چنین روشی  کیفیت رهبري ما ایجاد می شود اگر

  :داوند از طریق اشعیا چنین می گوید خ ؟مان  بدانیم در زندگی

                    در مکان هاي را جان تو ،و خداوند تو را همیشه هدایت نموده"

                                    یت را قوي آن هاخشک سیر خواهم کرد و استخو

                                     خواهم ساخت و تو مثل باغ سیراب و مانند چشمه آب و 

  ) 11: 58اشعیا ( "مانند چشمه آب که آبش کم نشده  خواهی بود 
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در مورد حقیقتی روحانی سخن می گفت که  اشعیایوحنا توضیح داد که 

چنان که در کتاب اعمال نوشته ( نزول روح القدس اتفاق می افتد  زماندر 

کرد و ایمانداران را به ی که خداوند کاري استراتژیک در دنیا آغاز زماندر ) شده 

  .عنوان ابزاري به کار برد

در آن  .تگذاري روحانی مبتنی بر رابطه اي واقعی با خداوند اس تأثیر

شان  پتانسیل ها و مشکالت. می بینیم يرابطه است که ما دیگران را طور دیگر

ها به صورتی  به عنوان  یک رهبر در مورد آن مان را را می فهمیم و نقش

صرفاً به می خواهیم به مردم کمک کنیم و  واقعاًاگر  .رك می کنیممتفاوت د

به  يپایدار تأثیرها  بلکه بر زندگی آن ،عنوان محرکی براي انجام کاري نباشیم

  .مباید با خداوند همکاري کنی ،جا بگذاریم

را بکار می بریم افراد چیزهاي متفاوتی را درك  "روحانی"وقتی که کلمۀ 

توجه ما را به سوي  تعجبی نیست زیرا که این کلمه خود عمداًجاي . می کنند

فراتر  ،تحلیل است چیزي که فراتر از اندازه گیري و. چیزي فراتر جلب می کند

کلمه اي است که به ما  "روحانی". از هر توصیفی در فرهنگ لغات است

اب ما چیزي فراتر از پرت که کار،چیزي فراتر از جسم هستیم ،یادآوري می کند

خمپاره و دنبال کردن صفحات گسترده در یک کامپیوتر است و  کردن آجر و

هاي متحرك هستیم و خداوند که خود روح است نیرو و  ما چیزي فراتر از بدن

  .انگیزه بخش تمام  فعالیت هاي صحیح روحانی است

روحانی هستند و  اًکه به شباهت خداوند آفریده شده اند طبیعت ها انسان

 درك واقعاً این کهبراي است بیدار کردن مردم  ،گذاري روحانی به معناي تأثیر

و قرار است ما مثل ارتشی که در خواب است . چه مخلوقاتی هستند، کنند که

  .انجام دهند ،تا وظیفه بزرگی که بر دوش دارند را ،را بیدار کنیمآن ها 
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گاهی  ن کهایباید در مورد بکار گیري کلمۀ روحانی مراقب باشیم براي 

   برخی از مردم این کلمه را براي اشاره به گروه خاصی از مردم برگزیده بکار 

  .با خداوند دارند یمی برند که رابطۀ خاص

اولیه بر این باور بودند که مردم در سه گروه خاص  ناستیکهايبرخی از 

  .ها به این گروه ها از پیش تعیین شده است قرار می گیرند و تعلق آن

. "جسمانی ها  "و"نفسانی ها  "روحانی ها "سه گروه عبارت بودند از این 

برخی دیگر پتانسیل ارتقا به آن درجه را . روحانی هستند ذاتاًبرخی از مردم 

این نوع   .مانند نظام طبقاتی تفکیکی .تدارند و براي دیگران هیچ امیدي نیس

الم خداوند دربارة تفکر، تفکر نخبه ساالري را پرورش می دهد که با آنچه ک

بسیار  گونۀ ايگاهی به . در تضاد است ،پتانسیل تمام مردم تعلیم می دهد

اما در واقع  .دتر از افراد دیگر می دانن "روحانی "ظریف برخی از مردم خود را 

  . این چیز به هیچ وجه درست نیست

ده زنها به شباهت خداوند آفریده شده اند و پتانسیل و اشتیاق  انسانتمام 

 انسانرهبر روحانی این است که یک هدف کلی  .بودن از لحاظ روحانی را دارند

شان نسبت به خداوند راهنمایی کرده و سپس  ها را به سوي اشتیاق روحانی

ی تا به حال انسانهیچ . ها را به سوي داشتن زندگی هدفمند هدایت کنند آن

  .نباشد "روحانی"به دنیا نیامده که 

کلمات  ؟چیست "روح و روحانی بودن  "مقدس در مورد پس تفکر کتاب 

در  ruach .واضح هستند کامالًعهد جدید   عبري و یونانی در عهد عتیق و

 اًاین اسم عمد. در یونانی هر دو به معناي باد یا نفس هستند  neumaعبري و 

نفس نشانۀ واضحی براي . باد قدرتمند است. استشبیه چیزي قابل لمس 

   .گذار تأثیرباد و نفس هر دو نامرئی اند و . حیات است
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                                  خداوند خدا پس آدم را از خاك زمین سرشت و در بینی "

  )7: 2پیدایش (   ".وي روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد

) آدم آخر(یح مسدربارة کلمات  ینکلمات دربارة آدم و آخرنخستین 

این را بگفت و . اي پدر به دست تو روح خود را می سپارم ". هستندیکسان 

به عبارت دیگر واژة روحانی تنها به زیر  ) 49:  23لوقا  ( ".جان را تسلیم نمود

مجموعه اي از فعالیت هاي بشري اطالق نمی شود و به این معنا نیست که هر 

هستیم و به محض خارج شدن از در  "روحانی"گاه که به کلیسا می رویم 

که این خاطر  رهبران صرفاً و کودن و ناهنجار می شویم يتبدیل به موجود

 .دنیستن "روحانی"بارها در طول روز در مورد مسیح و پدر سخن می گویند 

و به  ها عمیقاً انسانبه ما می گوید که تمامی  1داستان خلقت در پیدایش باب 

خداوند ما را بدین  این کهبه سخن ساده . نی هستندطور تغییر ناپذیري روحا

ها رابطه شان با خداوند قطع شده  انسان این کهاما براي  .تگونه خلق کرده اس

و مانند حیوانات زندگی کنند و نه  کرده ردو تصمیم گرفته اند این حقیقت را 

    ی که کلمۀ زمان. دنیا احتیاج به بیداري روحانی دارد ،در شباهت به خداوند

گذاري ترکیب کنید به این اعتراف مهم هدایت  تأثیررا با کلمۀ  "روحانی  "

شان را با کار روح خداوند و  گذاري تأثیرخواهید شد که، اگر رهبران بتوانند 

است  زمانآن  ،شان می کنند پیوند دهند شرایط روحانی مردمی که رهبري

این  .ددست یابن شان ي در رهبريهترباال و ب اهدافبه  می توانندکه رهبران 

در کالم خداوند کلمۀ  .دگذاري روحانی وجود دار تأثیر قوت نهانی است که در

 .کوچک "ر" دومیبزرگ و  "ر"با حرف به دو صورت آمده است روح  "روح  "

ها  انسانو دومی مربوط به روح  استکه روح  داردکه اولی اشاره به خداوند 

  .تاس
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  عمودي ارتباطابعاد افقی و 

داشتن کیسۀ  "با اشارة ما به  "داشتن روح  "بهتر است که اشاره ما به 

لویس تعریف .اس.همچنان که سی. ندانیمیکسان را  "ریهداشتن  "یا  "صفرا 

ی است که انبشر جسمی نیست که روح داشته باشد، یک شخص روح ،می کند

 قسمتما هستیم آن به عبارت دیگر در مرکز آن شخصی که . داراي بدن است

که به شباهت خداوند آفریده شده است و بنابراین داراي  ،غیر مادي وجود داد

 ،اراده ،احساسات ،استعداد :  است که عبارتند ازاي توانایی هایی خارق العاده 

اما در عین حال این بخش از وجود ما بسیار  .اخالقیات و نوع دوستی ،خالقیت

ها را به سوي  انسانهایی که روح  انحراف. آسیب پذیر و مستعد انحراف است

 انسانآنچه  .خودستایی و فسادهاي دیگر می کشاند ،بد جنسی ،خشونت ،طمع

ها مخلوقاتی روحانی  انساناگر . را از حیوانات دیگر متمایز می کند روح اوست

رهبران در مورد پتانسیلی عالی براي خوب یا بد بودن مسئول هستند پس 

. گذاري موجودي روحانی بر موجود روحانی دیگري است تأثیر ،رهبري. هستند

شامل به حرکت وا  این کهبراي  ،بنابراین کلیت کار رهبري کاري است روحانی

 تأثیرهاي دیگران  اگر رهبر بر انتخاب .دها می شو انسانداشتن و برانگیختن 

 ،ها را به سوي مأموریتی هدایت کند آن ،شان را شکل دهد بگذارد، ارزشهاي

محیطی را مهیا کند که در آن افراد بتوانند با دیگران  ،افکارشان را پرورش دهد

حتی صرف نظر  ،داشتهها سر و کار  آن موقع است که وي با روح آن ،کار کنند

 ،پس ما در کلیسا ها. ام می دهدانجدر چه محیطی وي این کار را  این کهاز 

واقعی و گذاري روحانی  تأثیردفاتر، و خانواده ها به  ،شرکت ها ،مدارس

 .گذاري است تأثیراین بعد افقی  .منیازمندی

روح دیگري که وجود دارد خداوند . اما مسئله به اینجا ختم نمی شود

را پرستش خداوند روح است و هر آنکه او  ": چنانکه مسیح می گوید .است

ها  در طول قرن)  24: 4یوحنا ( "می باید به روح و راستی بپرستد ،کند
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بیشتر به توصیف هایی  "روح  "مباحث مسیحی در مورد خداوند گاهی کلمۀ 

بدون  ،قابل لمس غیر ،خداي بدون حالت. از خداوند اشاره نموده است یاشتباه

در کلیساي ارتدکس شرقی که به ( .تاس فیزیکی قیاس هايمحدودیت و 

vianegativa چنین بیان شده که اینها نکات خوبی براي ) معروف است

اما باز هم به چیزهاي بسیار کمی در . واقعیت وجودي خداوند است ،توصیف

نفس و باد دو کلمه اي هستند که به شکلی عالی . مورد خداوند اشاره می کند

وح و خداوند به عنوان روح متعال به ما کمک ها به عنوان ر انسانبراي تعریف 

باد . حیات هم نیست ،اگر نفس نباشد .تنفس نمایان گر حیات اس .می کنند

پس دو  .غیر قابل پیش بینی است می تواند آرام یا پرهیاهو باشد ،نامرئی است

که (ها  انسان ،اولین. بعد وجود دارد که رهبري را مسئله اي روحانی می کند

ها هم روحانی  آن(ها که  انسانکه بر دیگر ) در طبیعت خود روحانی اند

که خود روح است  يها که از جانب خداوند انسانگذارند و دوم  تأثیر) هستند

گذاري روحانی  تأثیراینها ابعاد افقی و عمودي . تقویت و به کار گرفته می شوند

  .ی صورت می گیردنسانا -هستند و در این حالت است که پیوند الهی 

  

  در زندگی واقعی

گذاري  تأثیربعد افقی . بیاید این مفاهیم را در زندگی واقعی تصور کنیم

   : ی است کهزمانروحانی 

  چنان احترامی براي تالش و همکاري  مدیر دفتري آن

 باعث می شود جو دفترش به صورت کهکارمندانش قائل است 

مثبتی بر زندگی  نکتۀ جو محل کار هر روزه. باشد دیگري

ی که کارشان را زمانها در آخر روز  آن. می کندکارمندان اضافه 

 بامدیر . ترك می کنند خسته هستند اما از پا در نیامده اند
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آن ها را رهبري     شرهبریتحت ارزش نهادن به هویت مردم 

 .ها نه بوسیلۀ از بین بردن هویت آن می کند

 اگردان خود به عنوان یک معلمی که ترم را با شناختن ش

کافی را براي این کار  یزمانشخصیت خاص شروع می کند و 

به صورت کلیشه اي وظایفش را  اختصاص می دهد و صرفاً

انگیزة معلم این است که زندگی شاگردان خود . انجام نمی دهد

را شکل دهد او براي این کار دید و رویا دارد و فقط به انتقال 

م تکالیف و رسیدن به تعطیالت تابستانی انجا اطالعات ساده،

 .آینده اکتفا نمی کند

  رهبر اجتماعی که براي کاهش جرم در یک قسمت از شهر  یک

برنامه ریزي می کند و این کار را توسط تمیز کردن محیط آن 

پاك کردن و از بین بردن نمادها و جمالت زشت از روي  ،منطقه

دیوارهاي آن منطقه و لیست کردن نام همسایگان براي اعمال 

این کار باعث . برنامه نظارت بر ساکنان آن منطقه انجام می دهد

 . بازگشت احترام به آن منطقه می شود

   رهبر جوانان یک کلیسا در حال قدم زدن با شاگردي است که

کشمکش . ش با بیماري سرطان دست و پنجه نرم می کندمادر

بد براي مادر وي در بر نداشته  يدو ساله چیزي جز درد و ظاهر

و رهبر جوانان می داند که روز بعد از تشییع جنازة مادر . است

  .این جوان تازه خدمت شخصی اش به این جوان آغاز می شود

روز براي ما وجود دارند تا ی از فرصت هایی هستند که هر یاهاینها نمونه 

هایی که به شباهت خداوند آفریده  انسانن تمام أبتوانیم کاري بکنیم که به ش

   .شده اند احترام گذاشته شود
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ی اتفاق می افتد زمان ،گذاري روحانی تأثیردر زندگی واقعی بعد عمومی 

  :که

  شبانی که موعظه اش را در روز یکشنبه در حالی آغاز می کند

   که خود شرایط زندگی بسیار سختی را پشت سر گذاشته و 

اما . احساس خستگی می کند و مردد است ،درمانده شده است

ایمانش را بر خداوند و حقایق کالم او قرار داده و قوت روح را در 

 .موعظه اش احساس می کند زمان

  مشاور مسیحی که داستان وحشتناك تجاوز یک نوجوان را  یک

که توسط یکی از خویشاوندان وي انجام گرفته را  می شنود و 

اما سپس کلمات  ،در ابتدا هیچ کلمه اي به زبانش نمی آید

هدایت بخش و آرامش بخشی گویی از منبع ماورالطبیعی به او 

درست را در و او آگاه است که روح خداوند کلمات  عطا می شود

 .درست به او عطا کرده است زمان

  بیشتر  ،مردي در حضور دوست ایماندار خود اعتراف می کند

عمر خود را در زنا به سر برده است و دوست ایماندار براي 

 که قبالً به کار می بردتوصیف فیض و داوري خداوند جمالتی را 

اي کالم هرگز به زبان نیاورده بود و او می داند که خداوند عط

ها روشی را براي رهایی از  آن .حکمت را به وي بخشیده است

 .این مسئله در پیش می گیرند

  خدماتی که یک روز خود را در دعا  زمانرهبر یک سا         

به جدیدي براي خدمت  کامالً ایده هايمی گذراند و ناگهان 

طی گفتگو هاي  ،ذهن او خطور می کند و در هفته هاي آینده

این مسیر جدید خدمتی مورد آزمایش قرار می گیرد و  ،دقیق

توسط دیگران نیز آزموده می شود و آن ایدة جدید به کار گرفته 
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ی آغاز می شود که الهامی زماناما تمام این چیزها از  .دمی شو

دعا  به او عطا می شود که شاید اگر آن رهبر  زمانواقعی در 

عطا  آن هاآن چیز به  ی را به دعا اختصاص نمی داد هرگززمان

  .نمی شد

  

  .همکاري با خداوند با سر فرود آوردن در حضور او آغاز می شود 

 نه فقط هفته اي یک .رهبري روحانی بوسیله دعا و پرستش آغاز می شود

ی که یک شخص در یک پرستش دسته جمعی با گروهی زمانمثل  ،بار پرستش

. براي زندگی و نحوة تفکر یروشبلکه دعا و پرستش به عنوان . همراه می شود

باعث داشته باشد زندگی که در آن دعا و پرستش به صورت مداوم وجود یک 

می شود که خود را بیشتر به خداوند تسلیم کرده و در شرایط بهتري قرار 

دو کلمه اي که در عهد جدید . بگیریم که خداوند بتواند از ما استفاده کند

زدن و خم  به معناي لغوي یعنی زانو(م ند تعظینپرستش را توصیف می ک

هاي گذشته افراد در حضور پادشاهان و  زماندر . دنو خدمت می باش) شدن 

ها تعظیم می کردند و ایمانداران نیز همین  به آن دیگر حاکمان به نشانۀ تسلیم

. که پادشاه مطلق است انجام می دهند يکار را با شادمانی در حضور خداوند

ا تا انتهایش از سرود خواندن تا دعا کردن و تمام کلماتی که در پرستش از ابتد

  .می رساندمفهوم روحانی عمل تعظیم و سر فرود آوردن را  ،رودآن به کار می 

  :اسقف اعظم ویلیام تمپل پرستش را این چنین توصیف کرد

بیدار شدن وجدان ما در . پرستش تسلیم تمام وجود ما به خداوند است "

خالص سازي تخیالت ما ،تغذیۀ فکر بوسیلۀ حقیقت او. استي حضور مقدس و

توسط زیبایی مطلق او، و باز شدن قلب ما به سوي محبت او و تسلیم ارادة ما 

به اهداف او است و همۀ این چیزها درعمل ستایش او با یکدیگر جمع شده 
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ها احساسی است که از نفس ما جدا  انسانستایش خداوند در طبیعت ما . است

بنابراین بزرگترین درمان براي خود کامگی بشر، که ریشۀ تمام گناهان . است

  ". ستایش خداوند است ،هستوي نیز 

ما در . جایگاه مهم ما را در جهان تقویت می بخشد دعا و پرستش دائماً

حوا و پسران و دختران خداوند در  جهان به عنوان پسران و دختران آدم و

ی که زمان. باالتر از فرشتگان و پایین تر از خداوند .مجایگاه خاصی قرار داری

ی زمان  .معجیب و غریب و خطرناك می شوی ،مان قطع باشد رابطۀ مان با خالق

قدرتمند و در میان تمام مخلوقات ممتاز  ،است وصلمان به خداوند  که حیات

ی که پرستش و ستایش می کنیم به او مرتبط هستیم اما وقتی که زمان .مهستی

ی زمان. رابطۀ ما با وي قطع می شود ،میم بگیریم خداوند را ستایش نکنیمتص

که ما از الگوي دعاي همیشگی پیروي می کنیم  در پیوندي قرار می گیریم که 

توسط خداوند و زیر دست خداوند زندگی می  ،در آن با خداوند، براي خداوند

باز می کنیم افکار ما ی که ما خود را در مقابل حقیقت کالم خداوند زمان. کنیم

در زندگی  یگسترش پیدا کرده و می توانیم دور نماي کاملتري از هر موضوع

  .مداشته باشی

این مطلب مانند این است که از کوهی باال رفته و به منظره اي بنگریم و  

وقتی از قلۀ کوه به آن منظره نگاه کنیم باالخره کاملیت آن صحنه را می بینیم 

خواهیم  که چگونه آن جز در کل قرار دارد را در و هر جزئی از آن را  و این

لحاظاتی در اتحاد  ،می کنیم ی که به همراه دیگر ایمانداران پرستشزمان. یافت

در دعا و پرستش  .فراموش می کنیممشکالت، تعصبات و الویت هاي خود را 

ما  و روحانی شکل می گیرد گذار تأثیراست که وضعیت کلی ما به عنوان افراد 

ده اپایه هاي رهبري ما نه زماندر آن  .می توانیم مسائل را مدیریت کنیم بهتر

  . اریم خداوند حاکم بر همۀ موارد استزیرا که ایمان د می شود
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  .همکاري با خداوند به معناي خدمت است

است که به "  latreuo " کلمۀ دومی که در عهد جدید وجود دارد کلمۀ

         ۀاخیرأ گرایش جدیدي براي استفاده از کلم. استمعناي خدمت کردن 

کلمه اي که رابرت گرین لیف در کتاب  . است آمده به وجود "رهبران خادم  "

. است کار بردهبراي اولین بار به " رهبري در خدمت" معروف خود به نام 

بازرگانی و  ،نظامی ،ها در زمینه هاي سیاسی بسیاري از رهبران در طول سال

 ياز سود .دها سودي عایدشان شو گذاشته تا از آن تأثیربر دیگران  ايرسانه 

ها گرایشی براي  انسانهمیشه در درون . اختالس هاي نجومیساده گرفته تا 

رهبري در خدمت این اصل را به ذهن می سپارد که . کنترل دیگران وجود دارد

خدمت واکنشی است به خواندگی اي که در آن گرایش ما بیشتر به سوي دادن 

ما به عنوان رهبران مسیحی باید به خود یاد آوري کنیم که  .است تا گرفتن

از  کامالًهیچ کدام از ما  .دنگیزه گرفتن همواره در کنار انگیزة دادن حضور دارا

آن اشتیاق همواره در درون ما وجود دارد و ما  .مآن اشتیاق درونی آزاد نیستی

  در این کار چه چیزي به من "وال را از خود می پرسیم  که ئهمواره این س

  "می رسد؟ 

رهبري در نام خداوند صورت چون  ،رهبري زمانمشکل این است که در 

بتوانیم بوسیله آن ها سودي د که نهاي بسیاري وجود دار راهبنابراین  می گیرد

ما باید این حقیقت را خالصانه بپذیریم که وسوسه هایی  در مورد  .بدست آوریم

حتی . امتیاز و مقام هستند ،موفقیت ،رهبري وجود دارد که شامل سود مالی

یک چاپلوسی کوچک می تواند به مزاج رهبر به خوشمزگی یک شکالت 

مقام رهبري صفت  گوئی ،گاهی وضع از این هم بدتر می شود .مرغوب باشد

ترین وسوسه براي  این مخرب به یدك می کشد وعدالت را نیز به همراه خود 

گذاري  تأثیرح و مأموریت با پیغام فیض مسی این کهبراي  .یک رهبر است

گذاري و  تأثیرهیچ ایرادي ندارد که به خاطر خدمت و . استروحانی در تضاد 
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داشته باشیم اما گذشتن از حدود  يرهبري در خود احساس رضایت و پیروز

من جایگاه خاصی در حضور خداوند  این کهاین احساس و تبدیل آن به حس 

این احساس ظریفی است که در درون . گویی بسیار ساده اتفاق می افتد ،دارم

این حس همیشه . ما به وجود می آید و باعث نزول وضعیت روحانی ما می شود

احساس عدالت شخصی . حاضر است و براي همۀ افراد ممکن است اتفاق بیفتد

 و آن  صدا سر بر آورد و می تواند مانند یک هیوالي بزرگ و پر سر نما یدرون

. ما در حال درخشش هستیم" : ما که به ما می گوید زمزمه اي است در گوش 

به این فکر می کنیم که ما از  ابتداقبل از آنکه از وجود این حس آگاه شویم  "

دیگران برتر هستیم  و چون شیفتۀ این احساس  شدیم باید شروع به تغذیه آن 

مانند معتادانی . بکنیم و همواره به خود بگوئیم که انگیزه هاي ما خالصانه است

شان  رهبران نیز همواره ذهن ،شان باشد که همیشه باید مواد در دسترس

ی که ما از این مرز عبور کردیم دیگر به زمان. ددگرمشغول کسب مقام می 

کشته گذاري صحیح را در کار خود  تأثیرعنوان خادم عمل نمی کنیم و آینده 

نیروهاي تاریکی براي تخریب رهبري روحانی به روشهاي پیچیده اي نیاز . ایم

ها کافی  ایجاد اعتیاد به مقدار کمی آدرنالین در وجود رهبر براي آن ،ندارند

  .ستا

       اشاره  زیادشاید به همین خاطر باشد که در کالم به کلمۀ رهبري 

گلیسی عهد بار در مدرترین ترجمه هاي ان 2کلمۀ رهبري را تنها . نمی شود

واژه اي    رهبري  البته این به این معنا نیست که. جدید مشاهده می نمائیم

اما تمام فرم هاي رهبري در عهد جدید براي افرادي  ،غیر کتاب مقدسی است

 یعنوان ااستفاده می شود و اشاره خاصی ب ،هستند یکه داراي کارهاي خاص

  .کلی به عنوان اسم عام  نمی شود
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  چه کسی بزرگترین است؟

ها با  چند نفر از آن ،قدم می زدندی که شاگردان در شهر کفر ناحوم زمان

. ها داغ شد و تبدیل به منازعه شد بحث در بین آن. یکدیگر سخن  می گفتند

اما این  ،سخن بگویند یچه شاگردان سعی می کردند که با صداي پائین اگر

 بینکه شد متوجه جمالتی پس . ها را نشنود باعث نشد که مسیح صداي آن

: ها پرسید  مسیح از آن ،وقتی به مقصد خود رسیدند .ها رد و بدل می شد آن

ها سکوت کردند و هیچ  آن ؟دیچه چیزي بحث می کرد ر مورددکه در راه 

در انجیل مرقس چنین نوشته شده است که آنان سکوت کردند . نگفتند یسخن

شان بزرگترین است بحث می  چه کسی در میان این کهزیرا در راه بر سر 

ها گفت باید بر افکار همه رهبران مسیحی در  آنچه مسیح به آنسپس . کردند

ها خواست  را دور خود جمع کرد و از آن 12مسیح آن  .ددوره ها حک شوتمام 

هر آنکه می خواهد که در میان  " ،که بنشیند و سخنان خود را چنین آغاز کرد

  ".دشما اولین باشد باید آخرین باشد و باید خادم همه باش

هاي مختلف همین یک فرمان مسیح را  زماناگر رهبران مسیحی در 

اگر هزاران رهبر مسیحی . ند دنیا امروز به صورت دیگري بودپیروي می کرد

امروزه در رفتار خود به عنوان یک خادم واقعی عمل کنند و جایگاه آخرین را 

آنگاه دنیا شاهد قوت و نه ضعف و شاهد اقتدار و حقیقت  ،مخصوص خود بدانند

می کالم خداوند خواهد بود که از طریق جمالت و اعمال آن رهبران جاري 

جالل  ،ی که سعی می کنیم همیشه راه خود را به سمت جلو باز کنیمزمان .شود

  .ما آن جالل را از بین می بریمو  خداوند از طریق ما آشکار نمی شود 

مردم باهوش هستند و قادرند  .دخداوند هر که را می خواهد برمی افراز

باشند و کدام  تمییز دهند که کدام یک از رهبران به زور می خواهند روي سن

.  گیج و حتی دستپاچه اند ،در سن هستند متعجب این کهها از  یک از آن
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رهبران در کانون توجه در میان اجرا کنندگان منتخب  روي سن هستند  و نور 

  ها به صورتی می تابد که همه چیز و همه کس در آن نمایان  خداوند بر آن

کننده کالم زنده خداوند و خود می شود و رهبران خوب در سخنان خود آشکار 

خداوند هستند که خالق همه چیز و همه کس است  و نه اشاره کننده به 

  .شخص خودشان

مسیح پیغام واضحی را اعالم کرد و اصولی را بیان نمود که در آن تمام 

ملکوت " . گذاري و رهبري نمایان می کند تأثیرهاي اشتباه ما را براي  تالش

خداوند در مسیح قوت و اقتدار نهان خود را بر " . استخداوند در میان شم

او استانداردهاي . پدر قوانین دنیا را تغییر داد .زمین اعالم و آن را جاري نمود

هم اکنون آنچه که کوچک به نظر می رسد سر آغازي . رهبري را تغییر داد

 درست مانند درخت بزرگی که از یک دانه. استصحیح براي بزرگترین کارها 

گذاري مانند خمیر  تأثیرهم اکنون می دانیم که  .دخردل کوچک پدید می آی

همانند دانه خردل با آنکه قابل  .دعمل می کنبزرگ مایه در یک تکه خمیر 

گروه . و باال می آید نمودهنفوذ کرده و تخمیر  درونولی به  ،مشاهده نیست

کوچکی از رهبران پیرو آنند در دستان خداوند ابزاري باشند که جهان را تغییر 

چه بسا پیغامی که بسیار احمقانه  به نظر می رسد ولی در خود داراي  .ددهن

اگر رهبري بر بنیاد پیغام اصلی مسیح در مورد آمدن   .تباالترین حکمت اس

  .نمی تواند موفق باشد ،شدملکوت  خداوند، بنا نشده با

  

  وقف شده 

"       ecce homi  " مرد جوانی در مقابل نقاشی از دومنیکو فتی به نام

   در آن نقاشی مسیح به پایین نگاه . در موزة ایستاده بود)  انساناینک آن ( 

. استبر سرش فشرده شده  يمی کند در حالی که سرش خم شده و تاج خار
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من این کار را براي تو ".این چنین نوشته شده استدر توصیف این نقاشی 

گویی مرد جوان در حقیقتی گیر  " ؟هم اکنون تو براي من چه می کنی. کردم

  .با او سخن می گوید که  احساس می کرد که مسیح مستقیاً افتاده  بود

او در خانواده اي برجسته و قدرتمندي در اروپا به دنیا آمد و در کاخی پر 

زندگیش تمام ثروت و امکاناتش را  طولاما وي در . مان بزرگ شدجالل در آل

کونت زین زندوف نشانه هایی از  نیکوالس لودویک. صرف خدمت به مسیح کرد

در سن شش  .دهاي اول زندگی خود نشان دا ارتباط خاص با مسیح را در سال

هزاران بار  ":او می گوید ،ها سخن می گفت سالگی با مسیح مثل دوست ساعت

می شنوم و با چشمان ایمان او  ،در روز صداي او را که با قلبم سخن می گوید

  .هویت او از مسیح سرچشمه می گرفت و نه از اجداد و تبارش ".را می بینیم

در میان تمام خصوصیات مسیح عالی ترین خصوصیت وي بزرگواریش "

 بهترین .مکه تا کنون در جهان شنیده او از تمام کارهاي بزرگوارانه اي  ،است

  ".شان این بوده که خالق باید براي فرزندانش جان دهد

. به عنوان مردي جوان او در مورد انتخاب شغل آینده اش سردرگم بود

 زماندر . نتآموزش براي شروع خدمت یا پذیرش جایگاهش به عنوان یک کُ

ستۀ اجتماعی را گرد آورده نوجوانی گروهی مخفی از پسران جوان از طبقۀ برج

این بود که  از   ،هدف این گروه که به گروه  دانۀ خردل معروف شدند. بود

در  .قدرت و نفوذ افراد مرفه جامعه براي تحقق اهداف خداوند استفاده کنند

هاي وي  از او اجاره گرفتند تا در زمین"  Moravians  "گروه 1722سال 

گذاشته "  hernhut "بنیاد مکانی به نام این واقعه  باعث شد. ساکن شوند

  .است "خداوند می نگرد  "شود، که به معناي 

وقف قلبی  .همراه بود"  moravians "زین زندروف در روح خود با رویاي 

ها نسبت به مأموریتی که مسیح به پیروان خود  تعهد آن به خداوند و آن ها
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به اولین افرادي شوند که اولین این گروه بنیاد گرا تبدیل  ،باعث شد ه بودسپرد

ها به سوي ملل  آن. میسیونرهاي پروتستان را به نقاط مختلف دنیا فرستادند

گذاري به  تأثیردیگر در جزایر آمریکاي مرکزي فرستاده شدند و سپس براي 

این کار در . هاي دیگر فرستاده شدند روسیه و سرزمین ،آمریکا ،سوي آفریقا

نیز گسترش یافت و باعث شد که وي نیز به آمریکا  تمام زندگی زین زندروف

  .سفر کند تا در میان بومیان آمریکا خدمت کند

او . خصوصیت بر جستۀ زندگی زین زندروف وقف عمیقش به مسیح بود

شخصی تاکید و مردي بود که با خداوند همکاري می نمود و بر حیات روحانی 

باید این حیات را به  د وداشت که نباید فقط محدود به خود آن شخص بمان

او در  رویاي. داشت یعظیم تأثیرها نتیجه و  کار آن. دیگران نیز منتقل کند

 ها مثل جنبش متدیست یوي حتی در جنبش هاي بزرگ .خدمات بشارتی بود

. گذاري زیادي داشت تأثیر ،که توسط جان و چارلز وسلی بنیان گذاري شد

خود داشت و این ایمان نتیجه رابطۀ  ایمان زین زندروف مسیر بشارتی قوي در

این اصلی است که همۀ ما باید آن را . عمیقش با خداوند بودو شخصی 

قبل از آنکه بتوانیم کار مفیدي براي عدة زیادي انجام دهیم باید .بیاموزیم

 .رابطه شخصی ما با خداوند را استحکام می بخشدکه  انجام دهیمکارهاي را 

این تنها جایی است که  .قوت ما از آن  نشأت می گیردجایی است که  این  آن

  .ت  می گیردأنش قوت همیشگی ما از آن

 

  همکاري با خداوند در عصر حاضر 

هایی که در مورد وقف گفته شد مباحث بسیاري را در رهبري  مثال

      آیا زین زندروف در دنیا امروز . روحانی در عصر حاضر به وجود می آورد

یا نمونه اي از مسح خداوند بر   ؟ویی براي رهبري مسیحی باشدمی تواند الگ
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این سئوال را می توانیم بر اساس تعالیم  ؟باشدخاص  یزمانشخص خاصی در 

از یک سو انگار که خود روح . کتاب مقدس درباره پري روح القدس پاسخ دهیم

کاري که  اصوالً. در تاریخ عمل می کند يهاي سرنوشت ساز زمانالقدس در 

و همیشه از انتظارات  استروح القدس انجام می دهد فراتر از توقع ایمانداران 

از سوي دیگر هر کسی که در زمینۀ رهبري . حاکم بر کلیسا پیشی گرفته است

روحانی مشغول است باید بداند، که اصل و اساس کار رهبري اش همکاري با 

تظر زین زندروف یا بن هوفر هیچ کس دیگري نباید بنشیند و من. خداوند است

گذاري روحانی متعلق به امروز است و خداوند  تأثیر. یا گراهام دیگري باشد

گذار بی نام نشان را دارد که ادعایی ندارند و هر روزه  تأثیرمیلیون ها شخص 

  .به کار گرفته می شوند ايدر خدمات ساده 

نامه ها چاپ این افراد ساده معلمانی هستند که نامشان هرگز در روز

مدیرانی . شبانانی هستند که هرگز مؤلف کتابی نخواهند بود. نخواهد شد

که هستند هنرمندانی . ها در مجالت نخواهد بود هستند که هرگز نامی از آن

در زیر الیه هاي مختلف همکاري با دیگران مدفون خواهد  اثرات هنري شان

ها پاداش  براي آن. گردندمی نویسندگانی که موجب تغییراتی در دنیا  ،ماند

ها منظور از رهبري  براي آن. کارشان همان وقف بیشترشان به خداوند است

بخشنده بودن و پرداخت بهاي همیشگی است و هیچ  چیز فراتر و پیچیده تر از 

امروز بسیارند تعداد آن افرادي که می خواهند  .ها وجود ندارد این امر براي آن

نمایش  تأثیرآنان دیگر کمتر تحت  .دد در ارتباط باشبا خداون واقعاًرهبرشان 

ها  در مورد چهره هایی که زندگی آن هاي روحانی قرار می گیرند و سریعاً

. آنقدر خوب به نظر می رسد که نمی تواند واقعی باشد، مشکوك می شوند

 این کهبیشتر و بیشتر می خواهند که خداوند در رهبرشان کار کند براي مردم 

  .شان کار کند ان نیز اشتیاق آن را دارند که خداوند در درونخود آن
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هر ابزاري را به کار بگیرید و هر کاري . واضحند اًپس قوانین نبرد ما تقریب

 تأثیررا انجام دهید تا در خداوند ریشه دوانده و مستحکم شوید، زیرا تنها 

گذاري پایداري که می توانیم در زندگی دیگران داشته باشید، این است که به 

  .تقدیم کنید ،اتی که خداوند در زندگی ما گذاشته است راتأثیر آن ها
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  فصل چهارم

  بدست آوردن مرجعیت

  

ªهمه چیز حل شده است و  اگر  ،اگر مردم مرجعیت شما را می پذیرند

  ».دیگرهیچ چیزي �ر ساز نیست ،مرجعیت شما را نپذیرند

  ناتور آمری�یی آلن ك سیمسونس

اگر در میان . باالترین ارزشی که براي هر رهبري وجود دارد اعتماد است

رهبران و افرادي که رهبري می شوند اعتماد وجود داشته باشد، هر هدف 

اما بدون اعتماد حتی ساده ترین اهداف نیز . گرددمنطقی اي قابل حصول می 

از این مطلب رهبر باید درك عمیقی . مانند قله هاي دست نیافتنی خواهند بود

زیرا که اعتماد تنها با گفتن . داشته باشد که اعتماد را باید به طریقی جلب کند

پذیرش به رایگان و به راحتی . به من اعتماد کنید بدست نمی آید این که

صورت می گیرد اما اعتماد چیزي است که شما باید آن را بدست آورید و جلب 

نمونه کاملی که رهبر در زندگی خود  اعتماد دیگران از آنجایی آغاز می شود

   .باشد

و  فروتنی ،ی که به کلمۀ کاملیت فکر می کنیم صفاتی نظیر صداقتزمان

این صفات به راحتی دست  .انگیزه هاي درست به ذهن ما خطور می کند

همۀ ما به عنوان رهبران  مخصوصاً وقتی که می بینیم یافتنی نیستند

افرادي که رهبري  .هستیماي پر از کاستی و آسیب دیده  ،موجوداتی وامانده

 فهمیدندشروع کردند که  ییاز آنجا اًروحانی را به خوبی انجام می دهند اکثر

ها پیش  آن. ها اعتماد کنند نمی توانند از دیگران انتظار داشته باشند که به آن
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ها  آن .گذارندها احترام ب فرض خود را بر این نمی گذارند که مردم باید به آن

  .براي کسب این احترام و اعتماد تالش می کنند

 همین دقیقاًی که مسیح براي شاگردان خود این مثل را بیان کرد زمان

دو مرد بودند که در معبد دعا می کردند، یکی فریسی . دنبال می کردمقصود را 

هفته  این کهکه از خداوند تشکر می کرد که مانند مرد گنهکار دیگر نیست و 

همیشه ده یک خود را می پردازد و شخصی دیگر  ،اي دوبار روزه می گیرد

ش را به سوي نمردي دنیوي بود که دعا می کرد و حتی جرأت نمی کرد چشما

  : می گفتچنین و  می زدبر سینه خود او .آسمان بلند کند

مسیح فرمود که دعاي مرد گنهکار  "خداوندا بر من گناهکار رحم نما"

هر آنکه خود را برافرازد پست شود و هر  "د و این چنین اضافه کرد شنیده ش

  ".که خود را فروتن سازد،  سرافراز می گردد

ی که دیدگاه دیگران نسبت به ما این باشد که ما بسیار زمانبا این وجود 

پر ابهت و پر جالل و مغرور هستیم، ما کارمان را مثل اشعیا با این جمله آغاز 

یا  " .اي خداوند بر من رحم کن زیرا که مردي ناپاك لب هستم "نکرده ایم که 

از من دور شو اي  "از آنجایی که شمعون پطرس کار خود را آغاز کرد که 

بزرگترین نبی یعنی اشعیا و  ،بزرگ يدر میان انبیا ".خداوند زیرا که گناهکارم

و کار برجسته ترین نماینده از میان پیروان مسیح یعنی شمعون پطرس هر د

اعتماد با این اعتراف  پس داشتن اعتبار و. خود را با یک نوع اعتراف آغاز کردند

   رهبرانی که . می شود که ما لیاقت داشتن آن اعتبار و اعتماد را نداریم آغاز

می خواهند الهام بخش دیگران باشند، نباید حتی کوچکترین نجوایی از این 

. بی خطا، کامل و بی نقص هستند را در خود راه دهند آن هاوسوسه که 

ها  بلکه اعتبار آن. رهبران به خاطر تقدس شخصی در میان مردم اعتبار ندارند

شدنی است که خداوند براي هدف مقدس خود در  به خاطر آن تقدیس و جدا

  .زندگی رهبر انجام داده است
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شروع به بناي چیزي ی که ما عدم کاملیت خود را پذیرفتیم خداوند زمان

زندگی جدیدي که از سنگ هاي شکسته . نو و مستحکم در زندگی ما می کند

معناي ساختن دوبارة  ،ماهیگیر پطرسِ شمعونِ. زندگی قبلی ما بنا می شود

در زندگیش  پس از فروپاشیخود را نیک می دانست او می دانست که زندگی 

مسیح وي را پطرس . داردشخصی ساختن دوبارة آن چه بهایی  پی یک شکست

چگونه  این کهیعنی . آن چیستکه معناي  فهمید او بعداًیعنی صخره نامید اما 

فاده در آنان براي استبه هاي شکسته را بازسازي می کند و  خداوند سنگ

یعنی به آن سنگ  ،و به او تقرب جسته". پروژه عظیم خود، اعتماد می کند

هاي  شما نیز مثل سنگ. برگزیده و مکرم لکن نزد خدا ،زنده رد شده از مردم

ت روحانی و کهانت مقدس تا قربانی هاي دزنده بنا کرده می شوید و به عبا

لکن شما قبیله برگزیده  ". روحانی و مقبول خدا بواسطه عیسی مسیح بگذرانید

تا  ،و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید

  ".اعالم نمایید ،به نور عجیب خود خوانده است،فضایل او را که شما را از ظلمت

  

  کمال چیست؟

اعداد  .است "کامل و یکپارچه  "در التین به معناي  "  Integritas "واژة 

هیچ کسر کاملی  .که قابل تقسیم نیستند 3،7،10کامل اعدادي هستند مثل 

کمال حالتی است که در . وجود ندارد ها هیچ نکته  مبهمی در مورد آن ،دنندار

معماران و . گی و ارتباط وجود داردچیکپار ،منطق داشتن ،آن تکمیل شدن

ها، پل ها و برجهایی استفاده می کنند  مهندسان از کلمۀ کامل براي ساختمان

 ،آنکه آهنکه به خوبی طراحی شده اند و هرگز فرو نخواهند ریخت به خاطر 

شیشه و سیلیکون ها آن چنان با یکدیگر ادغام  ،پیچ و مهر ها ،الیه هاي بتن

اما مهندسی .به ارمغان بیاورند شده اند که پایداري و استحکام را براي ساختمان
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. استیک  ساختمان کامل به معناي در نظر گرفتن انعطاف پذیري آن نیز 

سیلۀ مواد انعطاف ناپذیر ساخته غیر حرفه اي بو یآسمان خراشی که به صورت

اگر تا . فرو بریزدنیز اولین زمین لرزة خفیف  باشده باشد، مستعد آن است که 

به حال بر پشت بام یک آسمان خراش ایستاده اید و احساس کرده اید که 

  . همین طور باشد واقعاًشاید  ،ساختمان با هر حرکت باد تکان می خورد

ناي ساختن چیزي تنومند و سفت نیست، به عبارتی دیگر کمال به مع

که  ،گونه نیست آیا این. بلکه ساختن چیزي است که ماندگاري داشته باشد

هایی مشخص از خود انعطاف  زمانمؤثر ترین و قوي ترین رهبران قادرند در 

اما انعطاف پذیري  ،رهبران حکیم برنامه ریزي می کنند ؟پذیري نشان دهند

کتاب یعقوب به ما در بارة عدم انعطاف پذیري در . ندنمایخود را نیز حفظ می 

رهبران حکیم )  16-13: 4یعقوب . (مان هشدار می دهد طرح و نقشه هاي

ها قرار می دهند اما در عین حال به یاد دارند که  زمانافراد را در گروه ها و سا

این رهبران  .نیستندشبیه چرخ هاي یک ماشین  هستند و صرفاً انسانها  آن

احترام هاي فردیشان  ها به آزادي باید در رهبري کردن آن می داند که

  .گذاشته شود

      که از "مسکن روحانی"در عهد جدید در کتاب اول پطرس از تمثیل 

گذاري روحانی با  تأثیر .ساخته شده استفاده می شود "سنگهاي زنده "

بلکه با بنا . آغاز نمی شودها و بناي ساختمان ها ها و نهاد  زمانتأسیس سا

ها  انساناین مجموعه از ها شروع می شود و  آن اجتماعها و  انسان کردن

 زماناین صورت نیز کمال این سا حتی در. ی را به وجود می آورندزماننهایتاً سا

. دها وجود دارد سنجیده می شو ی که درون آنانسانها بر اساس نیروي 

هاي خیریه تمامیت خود را از اعتماد و  زمانکلیساها و سا ،هاي بزرگ دانشگاه

کمالی که در تک تک اعضاي بنا کنندة آن است کسب می کنند  و تالش این 

  .در ارتباط باشند یهاي زنده با یکدیگر با مهارتی خاص است که این سنگ
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یک رهبر خود را ملزم  می داند که در زندگی و خدمت خود  چراپس 

 این کهاغلب اوقات تفکر ما درمورد ؟ کاملیت را در خود بپروراندکامل باشد و 

که آن شخص از کارهاي زشت و جرم هاي  این استشخصی کامل است، 

 .رسوایی هاي جنسی و استفاده از مواد مخدر اجتناب نماید ،بزرگ مانند دزدي

 خصوصیات اخالقی بد، ساده ترین نوع تفکر در اما اجتناب از جرم هاي بزرگ و

تعهدي  .کمال کیفیت و فرایندي است براي زندگی. مورد کمال و اعتبار است

آن شخص دائمأ در حال بنا نمودن و باز سازي  است براي تمام  زندگی که در

شخصیت خود است و در عین حال همیشه رهبر این چیز را در ذهن خود دارد 

این است که فرایند کمال . که چقدر نسبت به مالك هاي خداوند قاصر آمده

هدف در بدست آوردن کمال در زندگی این است که در  .دهرگز پایان  نمی یاب

 تأثیرفرد . میان زندگی اجتماعی و خصوصی ما انسجام وجود داشته باشد

گذاري که در اجتماع یک شخصیت دارد و در زندگی خصوص اش شخص 

 واقعیش فرد با شخصیتاگر چهرة اجتماعی . داراي یکپارچگی نیست، دیگري

ی است که فساد زماندر تضاد باشد بسیار خطرناك است و بدترین حالت 

بسیار دردناك است مشاهدة . شخصیتی زیر نقاب چهرة اجتماعی پنهان شود

و جایگاه باالي  تأثیردر دوره هاي مختلف چگونه رهبران داراي  این که

 ن کار بیهودة آنایدیگران گاهی . اجتماعی، چهرة واقعی خود را پنهان کرده اند

  . ها را متوجه می شوند و گاهی هم این اتفاق نمی افتد

       چهرة واقعی و اجتماعی به معنی این نیست که رهبر هرگز ۀتشاب

به این معنا نیست که اصالً و  داشته باشدرا نمی تواند زندگی خصوصی خود 

زندگی  هر کس. عموم اعالم شود باید تمام جزئیات زندگی خصوصی فرد نزد

باید در  یششخصی خود را دارد و جزئیات کامل در مورد کشمکش هاي شخص

با وجود تمام پیچید گی هایی  که در . میان گروهی قابل اعتماد عنوان شود

یک قانون غیر  ،اجتماعی یک رهبر وجود دارد متعادل کردن زندگی خصوصی و
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آنانی که در سمت رهبري هستند  ": و آن این است  وجود داردقابل تغییر 

نمی توانند در زندگی خصوصی خود یک چهره داشته باشند و در زندگی 

کاملیت در وجود یک شخص به معناي یک  "  .اجتماعی خود چهره اي دیگر

نا کامل بودن شخصیت یک فرد همچنین به  .است اوپارچگی شخصی در وجود 

ا بودن استعداد آن فرد از ارادة وي کردش و جد معناي جدا بودن باور او از عمل

دو گانه دارد و خود علیه بی بند باري  یمانند شخصی که شخصیت. است

مختلفی در زندگی خود او نامشروع جنسی موعظۀ می کند در حالی که افراد 

بر اتفاق می افتد هایی که در زندگی و مرجعیت یک ره بحران. حضور دارند

اما مسئلۀ ترسناك دیگري وجود . در می آورند سر از تیتر روزنامه ها اصوالً

اگرچه  ،باشدیک رهبر  می تواند به طرز زیرکانه داراي شخصیتی ناکامل  .دارد

در چنین موارد براي وي رسوایی به بار نمی آید اما در عین حال آن رهبر در 

طمع  مثالً .را نشان می دهدشخصیت خود عدم کاملیت و یکپارچگی 

، اما باعث از بین رفتن مرجعیت کمتر دیده می شودخصوصیتی است که 

طمع می تواند خود را زیر پوشش کلماتی نظیر . می گرددبسیاري از رهبران 

ی که طمع محرك اصلی در زماناما . دید و اشتیاق براي کار خداوند پنهان کند

دلیلی که . رهبري باشد، انگیزه هاي اصلی در وجود رهبر رنگ می بازدیک 

خدمت  زمانموده هیچ کس نمی تواند هم خدا و هم ممونا را در یک مسیح فر

که کاملیت یک رهبر می تواند در طول خدمتش فداي طمع  استکند همین 

در زندگیش باعث از بین رفتن  تعلق خاطر متفاوت یک رهبر. مالی وي شود

هبران که داراي دوگانگی شخصیت ر. تعلق خاطر اصلی در رهبري او می شود

 زمانو  شخصیتی می گردند بحراندچار همواره در کانون زندگی خود  هستند

  .پاشدبها از هم  زیادي طول نمی کشد که رهبري آن
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 ،فهرستی که در مورد خصوصیات یک رهبر در اول تیموتائوس ذکر شده 

 این لیست در مورد اسقفان کلیسا است اما  اصوالً. مطلب است همینبیانگر 

  .شد براي کاملیت روحانی همۀ افرادمی تواند نمونه اي با

                     ،این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد"

                     پس اسقف باید بی مالمت و صاحب یک زن و . طلبد کار نیکو می

                      صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد  هشیار و خردمند و

نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح بلکه حلیم و نه جنگ جو، و نه زر 

                         مدبر اهل خانۀ خود، به نیکویی و فرزندان خویش را در . پرست

                                     زیرا هر گاه کسی نداند  .کمال وقار مطیع گرداند

                           هل خانه خود را تدبیر کند چگونه کلیساي خدا از نگاهبانی که ا

                          می نماید؟ نه جدید االیمان که مبادا غرور کرده به حکم ابلیس 

بیفتد اما الزم است که نزد آنانی که خارجند هم نیک نام باشد که مبادا در 

  ) 7-1:  3اول تیموتائوس ( "تار شودرسوایی ودام ابلیس گرف

نیک نامی  ،رابطۀ سالم ،کنترل نفس: اصلی در اینجا وجود دارد  نکتۀچند 

 کتاباي از هیچ کس به طور کامل این صفات را در خود ندارد و هیچ آیۀ  که

اما خصوصیات . کاملیت اشاره نمی کندداشتن مقدس به حداقل مالك براي 

  .یري کلی از کاملیت را به ما ارائه می دهدذکر شده در این قسمت تصو

داود مردي ناکامل بود که توسط . کاملیت به معناي بی گناه بودن نیست

کاري که او .شبانی کند. خداوند خوانده شد تا فقط یک کار ساده انجام دهد

پس  " )  78:72مزامیر( .دانجام می داد با آنچه وي در قلبش داشت یکسان بو

حسب کمال دل خود رعایت نمود و ایشان را به مهارت دستهاي ایشان را به 

       از رهبري روحانی  یمختلف ۀدر اینجا به دو جنب " .خویش هدایت کرد

مهارت  .کاربرد دارداین اصول براي امروز ما نیز .کاملیت و مهارت.می پردازیم
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مکان ممکن است که ما را به موفقیت برساند اما کاملیت به همراه مهارت ا

  . افزایش می دهدات پایدار را تأثیرایجاد 

  

  پیشرفت با حفظ کاملیت

جان اهل آنتیاك واعظی بود ساکن در پایتخت سوریه در قرن چهارم 

ی که توسط امپراطور رومی آرکادیوس و همسر وي یودوکسیا به زمان ،میالدي

ها  آن. خود شد زمانخدمت گرفته شد تبدیل به قدرتمند ترین رهبر مسیحی 

به . گماشتند) استانبول امروزي (وي را به عنوان رهبر کلیساي قسطنطنیه 

این شهر . خود بود زمانعنوان اسقف اعظم او با نفوذترین رهبرِ مهمترین شهر 

اما در آخر جان اهل آنتیاك از سمت خود بر  .با آلکساندریا و روم در ارتباط بود

تنها و تنها به این خاطر  .گشتاز شهر تبعید شد و محکوم به مرگ . کنار شد

به او براي خدمت در کل امپراطوري  .نکرد يکه کاملیت خود را فداي هیچ چیز

ی که امپراتور وي را  به نزد تخت زمانیک روز . گماشته شده بود یاسقفمنصب 

اما سربازان حکومتی او را دزدیده  .لطنتی در قسطنطنیه احضار کرد او نرفتس

خود  زمانجان به عنوان بهترین واعظ  زماندر آن  .و به نزد امپراطور بردند

ه هاي وي هجوم می آوردند و مردم براي شنیدن موعظ. بود بسیار معروف

در یک موعظه جان (. تشویق هاي خود موعظۀ او را متوقف می کردندبا  معموالً

روند جلسه توبیخ ت در مزاحمویق هاي مکرر و ایجاد تشحاضرین را به خاطر 

 يبیشترانجام داد که مردم براي او دست  حکیمانهنمود، اما این کار را چنان 

توضیح . خود منحصر به فرد بود زمانروش که وي استفاده می کرد در .) زدند

مقدس و تبین کار برد عملی آن در اخالقیات و  آیه به آیه متن اصلی کتاب

مردم را براي شنیدن موعظه هاي وي در کلیسا جمع  ،هاي زندگی روزمره عرف

  .می نمود
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ترین مراکز  جان به عنوان اسقف اعظم قسطنطنیه، که یکی از مهم

اما او قوانین خدمت  .بود، در کلیساي مرکزي موعظه می کرد زمانمسیحی آن 

داشت و بعد  ايراهبانه در اوایل زندگی . و وجهۀ اجتماعی را رعایت نمی نمود

ساده زیستی، تواضع و ایمان بی ریا را را یعنی تعهدات اصلی این از آن نیز 

قیمت پیشینیان  وسایل گران ،به محض رسیدن به قسطنطنیه حفظ نمود و

    هاي ساده اي بر تن  او لباس. آنجا را فروخت و سود حاصل را به فقرا داد

م در خانۀ خود می پذیرفت اما همیشه افراد را به خاطر دالیل مه. می کرد

براي بدست آوردن توجه . هرگز این کار را براي نمایش اجتماعی انجام نمی داد

ی که زمانحتی . و رضایت امپراطور و همسرش وارد بازي هاي سیاسی نمی شد

می شد او از این کار س قدرت برخورد أکه باید با سیاست ها و رفتار افراد در ر

  .ر آن افراد امپراطور و زنش بودندی اگحت اجتناب نمی کرد،

ی که دیگر بسیار دیر شده بود پی بردند که امپراطور او را زمانمردم 

. ی کرده و تبعید نموده استدستگیر نموده و از در پشتی کلیسا سوار بر قایق

ی که این اتفاق آشکار شد در شهر شورش هایی برپا شد، شخصی کلیسا زمان

بعدها گروه هاي مختلف این اتهام را به گردن یکدیگر ( .بزرگ را به آتش کشید

اما حس کمال  ،سر خدمت خود باز گشت هچند هفته بعد جان ب.) انداختند

که قبل از دستگیر شدن به  اي گرایی وي را بر آن داشت که همان درس نبوتی

منتظر تقدیري  این کهگویی که با علم بر . ادامه دهد ،دیگران می آموخت را

باز هم هیرودیا میرقصد و باز هم در . موعظه کرد چون قبلاك است، باز خطرن

اشارة به زن امپراطور  ".خواست وي سر یحیی در یک سینی خواهد بود

درتبعید بعدي وي را به بیابان فرستادند و در همان جا بود که ). یودکسیا بود

  .وي در معرض آفتاب شدید و گرما قرار گرفته و جان سپرد

و قدرت روحانی برسیم و امکان  نافذر از ما اگر به باالترین مقام چند نف

خواهیم خواست یا آیا دسترسی به رهبران قدرتمند سیاسی را داشته باشیم 
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خواهیم توانست که با وسوسۀ داشتن امتیازات و خود بینی مقابله نماییم؟ آیا 

آیا همۀ  ؟جسارت آن را خواهیم داشت که در مقابل نا عدالتی سخن بگوئیم

جان  ؟افتخاراتی که براي یک فوق ستاره وجود دارد را پس خواهیم زد

چیزهایی را که در بیابان آنتیاك آموخته بود را با خود به تخت و مقامش در 

           آیندگان وي را به خاطر شیوایی سخنانش جان زبان طالیی . قسطنطنیه برد

  .خود فکر می کرد که واعظ ساده اي بیش نیست زمانوي  در . خواندند

  

  چالش هاي عصر حاضر  

موضوعات اصلی کاملیت در قرن ها و فرهنگ هاي مختلف یکسان باقی  

 ،شخصیت اجتماعی و شخصیدر  یک پارچگی ،انسجام شخصیتی .می مانند

اما  .قرار دارندگذاري روحانی  تأثیرهمگی در بطن  ،داشتن شخصیتی سالم

نقاب  هامروز. در مورد کامل بودن روبرو هستیم یما با چالش هاي خاص هامروز

ها براي فریب  هاي بیشتري در دسترس ما هستند که می توانیم از آن

تویتر و دیگر شبکه هاي اجتماعی  عصر فیس بوك،. اجتماعی استفاده کنیم

ر و شفاف گذار در اجتماعی بتواند بازت تأثیرامکان آن را ایجاد می کنند که فرد 

که  می کندتر با دیگران در ارتباط باشد اما در عین حال این امکان را ایجاد  

وي بتواند به سادگی پشت تصویري که توسط یک دوربین و کامپیوتر ساخته و 

در عصر حاضر ما می توانیم مثل جادوگران شهر  .دتغییر داده شده، پنهان شو

یک ماشین استفاده کنیم تا با  اوز پشت یک پرده خود را مخفی کرده  و از

  .ابهت جلوه کنیم

حاضر بسیار بیشتر در  زمانمسئله دیگر این است که اصول اجتماعی در 

 این کهمجبورند که کارشان را ادامه دهند با وجود  انرهبر  .تهم شکسته اس

اعتیاد و  ،گمی هاي اخالقیسر در .تاسخود و زندگی شان دچار مشکل 
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برخی  .بسیاري استبیگانگی با خانواده پشت صحنۀ زندگی شخصی رهبران 

بتوانند به نیازهاي  این کهگمان می برند که باید از کار رهبري کناره بگیرند تا 

ها کار صحیح آن است که  زماناما اغلب . شخصی خانوادة خود رسیدگی کنند

تضمینی براي آرامش و که می دانند هیچ  به کار خود ادامه دهند به  این خاطر

شدید هاي بسیاري از انبیا با مخالفت  .درضایت در زندگی زمینی وجود ندار

تاجران دیگر هستند  ،تجارت، رقباي تاجراندنیاي در . روحانی روبه رو هستند

یعنی خود  .نیرویی شدید، قدرتمند و خبیث است ،اما در رهبري روحانی مانع

اما در رهبري روحانی مسئله رقابت نیست در تجارت مشکل رقابت است . شریر

  .بلکه جنگ است

وقایعی نظیر افسردگی و  .مثر از وضعیت بد اجتماعی هستیأهمۀ ما مت

در برخی مواقع علت این است که رهبر . دلسردي در جامعه بی داد می کند

داراي خانواده اي درهم شکسته است و در روابط خود داراي مشکل است و 

و در مواقع  علت آن است که در زندگی خود در جاهایی کم کاري می کند

ومت کشورشان وجود دارد در دیگر رهبران از همان الگوي ناسالم که در حک

متأسفانه بسیاري از ایمانداران با این امر موافق . رهبري خود استفاده می کنند

کرد خود هیچ فرقی با رهبران حکومتی  رهبران مسیحی در عمل هستند که

      در مورد رهبران مسیحی نیز صدق  ،و همان الگوي فاسد رفتاري ندارند

  .می کند

مشکل اصلی  .سیب شناسی این مطلب اختصاص دهیمی به آزمانبگذارید 

اگر به  .دافراد با نفوذ همواره خود را با یکدیگر مقایسه می کنن .ترقابت اس

         به این مسئله حتماً رهبران عهد جدید نیز بنگریم  موجود در بینمشکالت 

و جدا و جلوتر از دیگران باشیم به ما احساس قدرت  این که .پی خواهیم برد

اما امروز این رقابت چندین برابر بزرگ نمایی شده  .دباال بودن مقام می ده

هر چیزي قابل اندازه  اًامروزه با بهتر شدن ارتباطات و تکنولوژي تقریب .تاس
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و بسیاري از رهبران نیز می خواهند که موفقیت روحانی را در  استگیري 

این کار با الهیات ملکوت خداوند که مسیح آن را به . غالب آمار و ارقام بسنجند

و اغلب آنچه رقابت بیهوده میان رهبران روحانی را  استما آموخت در تقابل 

ط کرده و در دنیایی سقو .تمحرکی روانشناسانه  اس، می کند     تقویت 

مردم و ما همواره نیاز  ،اجتماعی سقوط کرده و وضعیت روانی سقوط کرده

ی یقدرت و مقام وسوسه ها .مداریم که دلیلی براي زندگی خود داشته باشی

امروزه با یک نیاز ساده روانی که همانا احساس  .داصلی براي یک رهبر هستن

ورد نداشتن شایستگی ممکن است در م .مخود ارزشمند بینی است روبرو هستی

موعظه کنیم، اما در قدم بعدي در موعظۀ مان تمام چیزها در رهبري خود را 

تا  ؟چرا رهبرها این کار را انجام می دهند  واقعاًاما  .مشایسته و نیکو جلوه دهی

عدم امنیت شخصی ناشی از  آن یعنی از غرور و یا نقطۀ مقابل ما رقابت حد چه

چرا ما نمی توانیم خطراتی که در پی  کار رهبرانی که بر اساس  ؟ودمی ش

چرا          ؟عمل می کند را ببینیمخود سیب دیدة خود و یا نفس مغرور آشخصیت 

محرك ما در واقع رقابتی است  یهای زمانتشخیص دهیم که چه  نمی توانیم

هستیم تمام کاري که در تالش به ثمر رساندش و داریم  که گرفتارش هستیم

 چرا ما در مقابل خداوند شرمنده نمی شویم؟ ؟از بین می بریمرا 

مردم براي  اشتیاق عموم .ماگر بخواهیم مثبت تر به این قضیه نگاه کنی

و منبر و  ندنا کامل فیلتر شو انداشتن رهبرانی کامل باعث می شود که رهبر

باقی صحنه  درنیستند که که زیاد هم مشتاق ، شود سپردهمیکروفن به افرادي 

       سبک سخنوري رهبران قرار  تأثیرامروز دیگر جوانان زیاد تحت  .بمانند

ها از رهبران روحانی خود  آن .دها دنبال اصل ماجرا هستن آن .دنمی گیرن

اگر چه  .دانتظار دارند که در زندگی اجتماعی و شخصی خود یکسان عمل کنن

این  .دکنترل این مسئله وجود نداردر واقع هیچ راهی براي مردم بیرون براي 

امکان وجود دارد که رهبران به جماعت دروغ بگویند و هر کس می تواند به 
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 انتظار براي کمالکار این است که امروزه  اما حداقل. دروغ بگوید بازرسانگروه 

به طور این موضوع امروز با صداي بلند اعالم  می شود و امید است که  رهبران

اگر مردم برخاسته و از  بودخوب خواهد . مطالبه شودان از رهبرقطعی 

جا مشخص این قدرت مردم عادي در  .دانتظار داشته باشنرا  رهبرانش کاملیت

ی توجهی ب رهبري خاص و می شود که می توانند با انتخاب به پیروي کردن از

 ،شوخی می گیرند در رهبري به رهبرانی که دنبال قدرت هستند و کاملیت را

  .شان شوند باعث تقویت اصول کاملیت در رهبران

  

  )21: 25مزامیر ( "کمال و راستی حافظ می باشند زیرا که منتظر تو هستم"

 " نهادن بنیادها "در بخش ابتدایی این کتاب دربارة موضوعاتی از قبیل 

 از ما که در یکهر .مگذاري پرداختی تأثیردر فصل اول به معناي  .متفکر کردی

  .مگذاري بر دیگران هستیم باید که خواندگی خود را محترم بشماری تأثیر نقش

عمق  هما به رهبرانی نیاز داریم که ب .تدنیا در مشکالت بسیاري غرق شده اس

گذاري روحانی قدرت پنهان پشت  تأثیر .ها نفوذ کنند زمانمشکالت مردم و سا

 و کمت خالصح قدرت درونی براي ایجاد ایده هاي بزرگ، ورهبري است 

گذاري تنها به معناي قانع کردن و یا مهارت در  تأثیر .تحقیقت قابل اعتماد اس

به صورت تفکر ما را  وگذاري قدرت پویایی است  تأثیر .تفروشندگی نیس

گذاري ما بر  تأثیرو این فکر را نهادینه می کند که  تغییر می دهد بنیادي

در بخش دوم ما به آموختن پیروي . بر خود خداوند استوار است ،زندگی دیگران

در تمام دنیا  آن ها  .بهترین رهبران همیشه بهترین پیروان هستند .مپرداختی

ها از  آن. و قابل اعتماد می گردند حکیمانهایده هاي ،به دنبال ایده هاي خوب

ل به رهبرانی که پس از آنکه خود تبدی، الگوي پیروان مسیح  پیروي می کنند

مین وس. سرسختانه تر از قبل شروع به پیروي از مسیح نمودند ،قدرتمند شدند
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ناي دعا و برهبري روحانی بر م .دچیزي که به آن پرداختیم همکاري با خدا بو

در فصل چهارم به  وپرستش و تسلیم به خداوند و خدمت به او بنا می شود 

شان به دنبال تحقق کاملیت  رهبران باید در زندگی .ملزوم کاملیت اشاره نمودی

گفتن این  .را داشته و حفظ کنندیکپارچگی و باشند و در زندگی خود تناسب 

این زندگی  مشغله هايها به دلیل  اما دست یافتن به آن، چیزها راحت است

کاملیت از آنجایی آغاز می شود که بپذیریم به هیچ وجه  .استخت سبسیار 

 ،زندگی در هم شکسته استتیم و تنها خداوند است که قادر کامل نیس

       او این کار را براي ما انجام .دو سامان ببخش ما را سر مشوشو  مخشوش

رشد می دهد و این امکان را به ما می بخشد که تالش و اشتیاق خود را براي 

در ي گذار تأثیربراي  ی عمیق ترکاملیت بیشتر کرده و آن را به سوي اشتیاقدر 

     گذاري واقعی اتفاق  تأثیراست که  زمان آنو  منیدیگران تبدیل ک زندگی

  . می افتد

براي  .دگذاري روحانی با کسب مهارت آغاز می شو تأثیربراي  شدنآماده 

براي این مطلب بزنیم می توانیم به پولس اشاره  بتوانیم مثالی تاریخی این که

قبل از  ،ما هیچ چیزي درباره چند سال زندگی پولس در عربستان تقریباً .مکنی

. هاي سکوت بودند سال ،ها سال این .ممی دانیآغاز خدمت عمومی اش، ن

می توانیم این چنین تصور کنیم که مهم ترین کاري . براي وي ی خصوصیزمان

و  دبراي رهبري اش بو" نهادن بنیادها "ها انجام داد  که پولس در آن سال

  .اکنون وي آمادة عمل نمودن بود
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  بخش دوم

  ابتکار عمل
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  فصل پنجم

  کاوش افق هاي جدید

  

ª  ها وجود  انسان�ووش و جستجو در تار و پود روح همه که  به راستی

   ».دارد

  8فضا نورد آپولو  –فرانک بورمن 

و گسترده ترین نیرویی است که در دنیا کار  با ارزش ترینروح خداوند 

   فراتر از یک عقیده و فراتر از یک نقشه عمل  ،می کند و فراتر از یک پیغام

ها حرکت  روح خداوند مانند بادي عظیم و اساسی بر روي اقیانوس .دمی کن

به همین  .دمی کند و ما را به سوي سرزمین هاي ناشناخته به پیش می بر

 .دبی حرکت باقی بمانن یرهبران هرگز نمی توانند در یک مکانخاطر است که 

ی را که در یک وضعیت خاص هستند در همان جا بال زماننمی توانند  آن ها

 تأثیر .دخاص خوب باش زمانحتی اگر آن وضعیت در آن ، استفاده بمانند

کاوشی دائمی از افق  .تدائمی اس یگذاري روحانی به معناي پویایی و حرکت

مسیح به  .تاین اصل هم در بعد شخصی و هم جهانی صادق اس .دی جدیهای

     دستور داد که از اورشلیم  ،بودند پیرو -رهبر ها  پیروان خود که همگی آن

گذاري منطقه  تأثیر( شروع نموده و به سوي یهودیه ) ها  حوزه شخصی آن( 

تمام ( نقاط جهان  یو تا اقص) به سرزمین هاي خارجی ( و سپس سامره ) اي 

پس رهبري مسیحی در  .دبه پیش برون)   .دنیایی که بشر در آن ساکن است

ترین و جسورانه ترین حالت خود خدمتی پیش رونده و گسترش یابنده  سالم

است، که از یک سو ماموریت خود را بر نقشه جهان با مسافت هاي مختلف 

جایگاه فردي خود را مشخص نموده و از سوي دیگر هر شخص در این خدمت 
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هاي  آشوب ،ها انسانرهبران خوانده شده اند که با عواقب رنج هاي . دارد

که هیچ ، و نتایج ظاهري گم گشتگی بشر دست و پنجه نرم کنند آن هاذهنی 

  .تکار ساده اي نیس ،کدام از این ها

مسیر ما به سوي اقصی  .تاین خدمت به طور جدي خدمتی شخصی اس

نقاط جهان با قدم ساده بعدي آغاز می شود و آن مالقات با افرادي است که 

و انجام  ،رفتن به جاهایی است که هرگز نرفته ایم ،را ندیده ایم آن هاهرگز 

اما کاوش حقیقی که  .مرا انجام نداده ای آن دادن خدماتی است که هرگز قبالً

سر آغازي است براي گسترش  ،ت استوار استبر اساس ایمان راسخ و جسار

  .دملکوت خداون

  

  .دمردم از کاوش گران پیروي می کنن

کاوش فریبنده  .دهر کس عالقه دارد که چیزهاي جدید و تازه را تجربه کن

کشف چیزهاي جدید به ما یاد آوري می کند که زندگی  .تو نیرو بخش اس

وجود دارد که ما هنوز ندیده ایم و زندگی در هنوز ادامه دارد و هنوز چیزهایی 

که هنوز کشف نشده  ،هر کدام از ما ممکن است پتانسیل هایی داشته باشیم

  .تاس

 عنوان رهبر آنه که شما ب ،رهبري کاوشگرانه براي مردم این پیغام را دارد

تان وجود دارند که تازه بوده و  ها معتقدید که هنوز چیزهاي زیادي در اطراف

شما  .دم براي جستجو و یافتن این چیزهاي جدید دعوت شده انپیروان شما ه

اما شما می  ؟نمی دانید که آن چیزهاي جدید کدامند کامالًخود نیز هنوز 

نور بر آن افق هاي دور دست  این کهدانید که مسیر شما صحیح است و با 

 .تاما هیچ کس هنوز به آن مقصد نهایی زندگی دست نیافته اس ،تابیده شده
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    شان از آینده تشویق به پیروي و  رهبران مردم را بر اساس دانسته هاي

چه  آنآن ها را به جلو می رانند که بلکه با این انگیزه  ،مند نمی سازندانگیزه 

  .استبوده و امکان پذیر  حقیقتها از آینده انتظار دارند بر اساس  آن

  :رهبري کاوشگرانه به معنی 

 .دخدماتی که افرادي را به سوي کشوري جدید می فرست زمانسا. 

  .است هجا ممنوع بود رفتن و خدمت به مردم آن کشوري که سابقاً

 .درا براي جماعت خود آغاز می کن يجدید یکلیسایی که دوره درس. 

و  می اندازددروسی که نگاهی عمیق به زندگی مسیح بر اساس انجیل لوقا 

باعث  ،کشف شده از این دروس ست که حقایقن اها از این دوره ای هدف آن

هدایت  پیشرفت روحانیها را به سوي  آن زندگی جماعت شده و گیريشکل 

  .دکن

کوچک و برگزیده اي که توسط کمیته کلیسایی تشکیل شده اند تا  وهگر. 

   .دخدمت کنن، به خانواده هاي زیادي که در آن شهر پناهنده هستند

تجارت خود براي کمک به حل مسائل محلی و رهبر یک شرکت که از . 

اجتماعی آن منطقه استفاده کرده و سعی می کند که تعاریفی نو براي رشد 

   .دروحانی و اقتصادي در جامعه ارائه ده

رهبر یک کسب و کار کوچک که تخصص او در تعلیم و آموزش حرفه . 

گذاشتن مهارت عضو کلیساي مرکزي می شود تا بتواند با در اختیار  ،خود است

  .و آموزش هاي خود سطح بی کاري را در کلیساي پائین آورد

کلیسایی که به جاي ساختن مکانی جدید براي تجمع اعضاي خود . 

  .دتصمیم می گیرد که به سه کلیساي کوچکتر تقسیم شو

  

باید همواره پروژه کامل و دیدي کامل از  ،رهبرانی هستند که بر این باورند

براي  کامالًز اتفاق نیافتاده را در اختیار داشته باشند و آن را چیزهایی که هنو
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 تری بیشزمانگزاري روحانی اغلب در  تأثیراما  .داعضا با جزئیات توصیف کنن

شکل  کامالًموثر واقع می شود که افراد جذب رویایی می شوند که حتی هنوز 

که چیزها و افق هاي  ،ها نیز می توانند جزو افرادي باشند نگرفته است و آن

  .دکننمی جدیدي از آن رویا را کشف  

آن بلکه  ،مانند گله اي باشند که گرد هم آمده اند مردم نمی خواهند صرفاً

عنوان مثال یک شخص در ه پس ب .دمی خواهند که پیروان کاوشگران باشن ها

 ،زندگی می کنند دارد قلب خود باري براي جمعیت پناهنده اي که در آن شهر

کرده و کم کم این بار  یاو با دیگران شروع به صحبت درباره این نیاز اجتماع

این دید جزئیات نداشته و نحوه  .دقلب او تبدیل به یک رویا در ذهن او می شو

فیض خداوند  اما این دید صرفاً .نیستدستیابی به اهداف آن هنوز مشخص 

به سوي آن  ،ادآن افر از رحمت و بخشش هاي پر که توسط خالقیت، است

او این دید را با افراد بیشتري در میان گذاشته و  .دگروه پناهنده جاري می شو

  .درا جویا می شو آن هانظر 

دیگران نیز ممکن است آن نیاز   -  1: دو حالت ممکن است اتفاق بیافتد 

ایده هاي  افزودنرا دیده و همان بار را در قلب خود احساس کنند و شروع به 

سیس أاسکان و ت ،اشتغال ،ایدهایی براي تحصیل مثالً .دجدیدي براي آن بکنن

کلیسا هاي جدید به آن اضافه کنند و فکرهاي جدیدي براي تحقق این ایده ها 

مهارت هاي مورد  ،ها عنوان مثال جمع آوري کمکه ب. به شما پیشنهاد کنند

مانند رهبران کلیدي  .انجام می دهند ارتباط با افرادي که کار مشابه اي را ،نیاز

 .دعالقمند به شرکت در این پروژه باشن ،در حوزه هاي مختلف که ممکن است

این برنامه تنها براي یک سال طرح ریزي می  .شکل می گیردبتدریج نقشه کار 

رهبران می دانند که این کاوش و پروژه  این کهشود و نه براي ده سال براي 

در سال  .دهاي پیش بینی نشده اي مواجه شو ها و خدمت می تواند با چالش

اما در سال دوم و سوم  ،اول ده دوازده نفري مشغول به انجام آن کار می شوند

پروژه ثبت نام می کنند و باالخره یک این چند صد نفر براي همکاري در 
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سه سال طول می کشد تا این  .دسیس می شوأسسه براي ادامه این کار تؤم

بتواند به سه راه اصلی براي کمک به پناهندگان دست پیدا کند و پنج  زمانسا

ها  آن .دروش را که به بن بست ختم شده و بی نتیجه می ماند را حذف می کن

باعث شکل  ،سسات مختلف در کشور مرتبط بوده و تجربیات آنانؤبا  م دائماً

هاي عملی  به روش ،زماناگر چه این سا .دهاي دیگر می شو زمانگیري سا

اما همواره رویکرد کاوشگرایانه خود را در مورد آن کار  ،خاص خود دست یافته

حفظ می کند و واقف است که خداوند ممکن است هنوز افق هاي جدیدي 

به آن افق ها دست  نیستندبه تنهایی قادر  آن هاها باز کند که  براي کار آن

   .دیابن

  

  ادامه مسیر با ایمان 

ابراهیم نمی دانست که وعده خداوند براي بخشیدن ملتی عظیم به او چه 

ی که تنها اوالدش یک پسر زمان، به خصوص که در روز مرگش داردمعناي 

افراد  .دزمینی بود که زنش را در آن دفن نموده بو دارداست و تنها زمینی که 

 ،ی گشتندحکومت پارس از بابل به سوي اورشلیم باز م زمانتبعید شده در 

نمی دانستند که چگونه قرار است ملت خود را از نو احیا کنند در حالی که 

شاگردان مسیح در شام آخر  .دها بودن آن نابوديخواستار  ملتهاي مجاور دائماً

ها خواهد  که مشاور اعظم آنداد ها وعده روح القدس را  ی که مسیح به آنزمان

حضور  زمانقوت در با راستی و ه وانند ببت تاها قوت خواهد داد  بود گفت به آن

هیچ نمی دانستند که چگونه قرار است قوت و  آن ها. در دادگاه سخن بگویند

  .دباشن داشتههدایت را بدون حضور مسیح  

سوار  ،پولس رسول هزاران مایل را در چهار مسافرت طوالنی با پاي پیاده

سوار بر کشتی طی نمود و کلیساهاي جدیدي را در هر جا که شرایط  ،بر اسب

شواهد تاریخی هیچ فهرستی از تمام  .دسیس نموأمساعد بود تها آن سرزمین 

و هیچ شاخصی براي  ،هاي وي بندي هاي مسافرت زمان ،شهرهایی که او رفته
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خوبی که او را به  اهالی تسالونیکی .دموفقیت هاي وي به ما ارائه نمی ده

پذیرفتند و آتنی ها که در مقابل پیغام وي مقاومت کردند هر دو براي برنامه 

  .دوي حائز اهمیت بودن

 پس از آنکه پیروان کاوشگر قدم  ،با این حال در هر کدام از این موارد

      آنان عطا ئواالت پاسخ س ،هاي ایمان را یکی پس از دیگري بر می دارند

ها بر اساس برنامه هاي استراتژیک  که خدمت آنمی شود و قانع می شوند 

هدایت  ها را به این مسیر بلکه بوسیله او که آن ،تعریف نشده است ها انسان

    قوم اسرائیل را توسط ستون آتش هدایت خداوند همانطور که  .است کرده

خداوند براي هر یک از ما دارد بسیار باالتر  ،آیا ایمان دارید دیدي که .دمی کر

شما هرگز نخواهید  ؟ز هر دید و رویایی است که ما خود به آن دست یافته ایما

  .دشما را به کجا هدایت خواهد کر ،دانست که این کاوش

رئیس جمهور وقت آمریکا توماس  دستورگروهی به  1804در سال 

در تاریخ  را  جفرسون اعزام شدند تا یکی از بزرگترین سفرهاي اکتشافی دریایی

شناخته شده هایی آمریکا براي زمانسرزمین هاي که آن  .دآمریکا شروع کنن

از یک سوم منطقه  که کمتر می شدبود محدود به شرق می سی سی پی 

آنچه در غرب وجود داشت یعنی  .دامروزي را شامل می ش گسترده آمریکاي

ناشناخته اي همگی مناطق شامل می شد، نیز تمام مناطقی که اقیانوس آرام را 

مسئولیت به عهده مري و لویس و ویلیام کالر و چند نفر دیگر که تحت  .دبودن

سوي غرب به پیش رفته و براي مقاصد ه فرماندهی آنان بودند گذاشته شد، تا ب

  .دهاي آبی به سوي اقیانوس آرام بگردن تجاري آمریکا به دنبال راه

هدف اولیه خود با شکست روبرو  مورد هجده ماه بعد این سفر اکتشافی در

، چون هیچ راه آبی وجود نداشت که مرز شرقی و غربی آمریکا را بهم  پیوند شد

ممکن است هرگز آن  ،این واقعیتی است که در مورد اکتشافات وجود دارد .دده

          اما آنچه در آخر بدست  .دچیزي را که انتظار داشتید به دست نیاوری

   .خواهد بودمی آورید حتی از تمام انتظارات شما هم فراتر 
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اولین  دها بودن افرادي که در سفر اکتشافی لویس و کالرك همراه آن

افرادي آن ها  .گیري بوددر حال شکل  ي شدند کهشهروندان مناطق جدید

جا را  وسیع را دیده و تنهایی و زیبایی آنو بودند که سرزمین هاي خالی 

هاي سختش را از نزدیک  گرماي سوزان آن مناطق و زمستان .دنتجربه کرد

 زهاي راکی رسیده و براي عبور ا ها اولین کسانی بودند که به کوه آن .ددیدن

ها گونه هاي  آن .دو باالخره به اقیانوس آرام رسیدن ندآن ها تقال نمود

غربی هاي قبایل بزرگ  انسانبیشماري از حیوانات وحشی را کشف نموده و با 

ها با این افراد  در حالی که هرگز نمی دانستند مالقات هاي آن مالقات کردند

  .برعکسدوستانه خواهد بود یا 

بارها و بارها به این فکر کردند که چگونه می توانند،  آنچه را که شاهدش 

ها پاسخ  خانواده و ماموران حکومتی که نسبت به آن ،براي دوستان ،هستند

 ؟را باور خواهند کردآن ها  این افراد سخنان آیا اصالً.دتعریف کنن ،گویی دارند

 ،ثبت و شناسایی نشده بود را کشف کردند درخت و گیاه را که قبالً 179 آن ها

که قبایل  ،نه با پنج یا ده بلکه با چهل و هفت قبیله جدید روبرو شدند آن ها

  چنین  ودند و همپانس و تتون سیوکس و چینی و تیالموك جزو آن قبایل ب

 .دماهی ها و پرندگان را شناسایی کردن ،گونه ناشناخته از حیوانات 122ها  آن

بتوانند براي افرادي که در شرق کالرك حداکثر سعی خود را کردند تا لویس و 

ماهی قزل  ،خوك آبی ،گرگ صحرایی ،زندگی می کردند خرس خاکستري

توصیف کنند زیرا که تمامی این بز کوهی و گوزن شمالی را  ،آالي پوالد سر

  .دجانوران براي آن مردم ناشناخته بودن

هیچ  ،لویس و  کالرك بدان دست یافتند ،آنچه که در این سفر اکتشافی

نداشت بلکه با خود آن سرزمین در ارتباط آن ها ربطی به تجارت و موفقیت 

اما به  ،شدندموریت فرستاده أهاي تجارت به آن م ها براي یافتن راه آن .دبو

  .یافتندچیزي بسیار مهم تر دست 
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شان  براي مردم الهام بخش خواهد بود اگر این اعتراف ایمان را از رهبران

می    کارهایی که او انجام  وهاي او  راه ،طبیعت او ،که وسعت خداوند ،بشنوند

ها تالش  و باید براي کشف آنشناخته شده نیست براي ما  کامالًدهد هنوز 

مان را اصالح  باید در طول مسیر مان نقشه هاي .مما کاوش گر هستی .مکنی

ها محدود بوده و گاهی منحرف  کنیم زیرا که همواره دید ما نسبت به واقعیت

  .حرکت کنیمفراتر از مرزهاي نقشه هاي خود  مرزهاییباید به . یممی شو

نقشه ها ها طراحان  براي سال .دایمانی زیا ،این کار ایمان می خواهد

شان در قسمتهاي دریاهاي کشف نشده  هیوالي بزرگی را بر روي نقشه هاي

می نمودند و این بدان معنا بوده که اگر از مرز آن نقشه ها پا را فراتر  ترسیم 

اکتشاف ریسک  .مان در زندگی روبرو خواهیم شد بگذاریم با بزرگترین ترسهاي

 .تی شخصی اسبلکه ریسک ،زماننه فقط ریسکی براي سا ،است

  

  متوقف نمودن اکتشافات 

شک ها و ترس  ،ئواالتس می توانند اشتیاق،موانع بسیاري وجود دارند که 

یک ابتکار عمل جدید چه هزینه اي براي ما و منابع ما  .ندسرکوب کنما را ها 

با روش هاي ما آیا ممکن است  ؟می شود پذیرفتهآیا پیغام ما  ؟خواهد داشت

آیا افرادي که تازه براي آن کار منصوب شده اند از کار  ؟شکست روبرو شوند

خود راضی خواهند بود؟ آیا این حرکت براي افراد حسی شبیه به آزادي 

؟ آیا این حس شبیه حس خستگی آنان از تیهودیان از اسارت را خواهد داش

ورود به سرزمین موعود  زمانشبیه حسی که  این کهبیابان خواهد بود، یا 

 یا مردم در این اکتشافات جدید به شیر و شهد خواهند رسید یا اینداشتند؟ آ

ها نکات  و خشکسالی خواهند شد؟ این قحطیجدیدي از  وارد مرحلۀ که صرفاً

درون اشتیاق براي کشفیات جدید را در هستند که می توانند مهمی بسیاري 

   .دما از بین ببرن
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در اکتشافات واقعی ما باید هر پیش فرض را در مورد :  ترس از شکست

اگر بخواهیم بر اساس هدف و  .ممالك هاي پیروزي یا شکست کنار بگذاری

مقصود تعریف شده اولیه که کشف راهی براي غرب بود  سفر کالرك و لویس 

اما این جستجو نتیجه اي بسیار  .داین اکتشاف با شکست روبرو ش ،را بسنجیم

  .تشان در برداش ها براي ر از حد تصور آنپر بارت

 .تتعریف یک سفر رسیدن از نقطه الف به نقطه ب اس:  اهداف محدود

 .تیک تحقیق ماموریتی پویاس .دیک تحقیق تعریفی بسیار پیچیده تر دار

 .مربوط می شود تجستجویی است که براي دستیابی به آنچه فراتر از دید ماس

اگر  .نه مشاهده اعداد و ارقام بر روي کاغذ ،ستدید و رویا مکاشفه حقایق ا

آینده استوار از  مان اهداف و مقصودمان از یک ماموریت تنها بر چشم انداز خود

افراد را به سرزمین هاي  نمی توانیمنتیجه این خواهد بود که هرگز  ،نمائیم

  .مناشناخته هدایت کنی

بدون اشتیاق فکري و روحانی هیچ رهبري تا کنون :  فقدان کنجکاوي

رهبران بی تفاوت  .دانجام ده يانتوانسته چیز جدیدي را کشف یا کار مبتکرانه 

کنجکاوي  .دبی تفاوت و کسب نتایج نامناسب می شون یباعث پرورش پیروان

هنوز چیز هاي " : غریزه اي است که می گوید  .تنوع خاصی از اشتیاق اس

خداوند آزادانه در حال عمل  .دمی دانم که وجود دار ،وجود داردبیشتري 

خواهم دید که او امروز در دنیا و در  ،نمودن است و اگر چشمان ایمانم باز باشد

ی به نوبه خود منحصر به فرد انسانهر  ".ددنیاي شخص من چه کار می کن

کنجکاوي ما ما باید در مورد هر حرکت روح خداوند کنجکاو باشیم و  .تاس

  .نموده ایم، نباشدصرفش خود را راهی که وقت و پول و انرژي  برفقط 

  

  تعهد براي کاوش

 .داشتیاق براي کاوش می تواند موتور محرکی براي رهبري روحانی باش

گاهی این کاوش شکل سفر به خود می گیرد و افراد بسیاري براي رفتن به 
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اما کاوش می تواند تجربه اي هر روزه براي  .دسفري چند ساله تجهیز می شون

همیشه نیاز نیست که  .دکاوش و جستجو همیشه نیاز به بودجه ندار .دما باش

چهار  ما قادریم که در بیست و .دشما منتظر تائید کمیته اي براي  شروع باشی

ساعت آینده یا حداقل در هفته یا ماه آینده مکانی نزدیک براي کاوش خود 

  .منیاز به ماه  ها تدارك براي آن کاوش داشته باشی این کهبدون  ،پیدا کنیم

روزانه کالم را بخوانید و پس از هر مطالعه یک دیدگاه و موضوع جدید را 

قدم فراتر گذاشته و براي مالقات با رهبران دیگر که خارج از دایره  .ثبت نمائید

ز ندیده اید خواه براي سفر به مکانی که هرگ .دخدمتی شما هستند درنگ نکنی

اما براي  .دهمت کنی ،آن مکان در همسایگی شما باشد و خواه در آن سر دنیا

این کار باید آماده باشید که تمام پیش فرض هاي خود از فقر روحانی و 

هاي مختلف با آن روبرو می شوید را کنار  فیزیکی که فکر می کنید در مکان

ض خداوند در آن مناطق باز نگاه تان را براي مشاهده فی بگذارید و چشمان

از خود آمادگی نشان  ،ما باید براي کشف مسکنت روحانی خودمان .دداری

این کار می تواند با  .دبه مکان پناهگاه سري بزنید و کمی در آنجا بمانی .مدهی

 ،موریت نجاتأرفتن به یک بیمارستان یا مرکز مراقبت هاي پرستاري یا م

  .دکلیساهاي محلی یا یک  آسایشگاه باش

نقش و خدمت موقت  .که تا بحال انجامش نداده اید دکاري انجام دهی

خود را به خدمت در سطح شهر آخر هفتۀ . آموزش روحانی را بپذیرید

معلمی  .دسعی کنید به اختالف میان دو شخص رسیدگی کنی .اختصاص دهید

برنامه ترك اعتیاد براي یک نفر راهنما در  .دکودکان بیمار را به عهده بگیری

ما باید حاشیه هاي امن خود را بشناسیم تا قادر باشیم خود را فراتر از  .دباشی

مسائل ناراحت کننده  این بدان معنا نیست که بدنبال .متوسعه دهی آن ها

  .منمی خواهیم قهرمان جلوه کنیکه باشیم و واضح است 

 .ت، کشف چیزهاي مخفی اسخوداز حاشیه امن  فرارروش دیگري براي  

جایی است که می توانیم بدون  .بیرون از آنچه ما هم اکنون با آن آشنا هستیم
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حواس پرتی کار خداوند را با دیدي واضح تر مشاهده کنیم و پس از آن در 

  .مهمکاري نمائی با اومی توانیم فراتر از تصورمان است که پیوند با خداوند 
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  ششمفصل 

  ایده هایی در جریان

  

ª اف�ر متوسط درباره وقایع و اف�ر  ،اف�ر بزرگ در مورد ایده ها بحث می کنند

  ».دکوچک درباره افرا

  ادانور روزولت

  

چشمانتان را ببندید و " : وجود دارد که این چنین است اي ساده  مونآز

فراموش نکنید که شما  .دصورتی فکر نکنیفیل یک  ةبراي سی ثانیه آینده دربار

  ".شروع کنید. آماده اید ،نباید در مورد فیل صورتی فکر کنید

 این آزمایش در مورد نحوه عمل  .دچقدر توانستید این کار را انجام دهی

بر زندگی ما  ایده هااتی که تأثیرکرد ذهن شما به شما چه می گوید؟ مهمترین 

آنچه من  .هستندسیار کوچک و اغلب انتزاعی گاهی ب ،، نامرئی استدارند

ها افکار ما را پر می کنند  آن .ددرباره اش سخن می گویم همان ایده ها هستن

ما را از  دیدگاهها  آن .چون نیروي محرکه عمل می کنندو براي اعمال ما 

تر از آن نحوه پذیرش ما از واقعیت هاي  واقعیت ها شکل می دهند و مهم

ایده ها گاهی دستورات ذهنی هستند و گاهی  .دمی دهن تشکیلرا جدید 

ی که این ایده ها با خالقیت در هم می آمیزند نتیجه باعث زمان. عقایدي کامل

 جاري شدن ایده هاي خیالی می شوند که گاهی مانند یک قطره در فکر ما 

 مردم اغلب توسط خیاالت .دآن فرو می ریزن برمی آیند و گاهی چون سیل 

نو اتفاق  معموالً موضوعاتیاست که  زمانانگیخته می شوند و در این شان بر

   .دمی افت

. برخی از رهبران اظهار می دارند که بیشتر اهل عمل هستند تا ایده دادن

بدون فکر را دارد مگر این که شخصی کاري وجود هر عملی ایده اي در پس اما 
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 تأثیرده ها هسته ای .تصورت غریزي همچون حیواناه ب .کردن انجام دهد

ها واقعیت هاي قدرتمندي هستند که از یک  آن .دگذاري روحانی هستن

ایده ها به ذهن ما وارد می شوند و  .دشخص به شخص دیگري منتقل می شون

می توانند تغییر  .دها قادرند کاشته شده و رشد یابن آن .داز آن خارج می گردن

ها بخودي خود داراي  این چنین بنظر می آید که آن .دشکل داده گسترش یابن

وال را بپرسد که بهترین ئهر رهبر همواره باید از خود این س .دحیات می باشن

عالی وجود اي آیا ایده ؟ ایده اي که من می توانیم به دیگران ارائه دهم چیست

شم آن داده تا من نیز قادر با قرار تأثیردارد که خداوند بوسیله آن مرا تحت 

  ؟ایده بزرگ را به دیگران منتقل نمایم

ن یکی از نیکوترین کارهایی که خداوند براي هر یک ما انجام می دهد ای

او همواره ما را بوسیله جریان . ست که افکار ما را شبیه به ایده هاي خود بسازدا

ایده هاي  .دقرار می ده تأثیرثابتی از تصاویر واقعی و مفاهیم متعال تحت 

ند ذات بشري را در نظر می گیرد که ممتاز و پر جالل است  اما در هم خداو

ایده  .دداراي اخالقیات اما اخالقیاتی که فاسد شده ان ،شکسته و آسیب دیده

عظمت  ،محبت او .منعکس می کندمورد ذات او در هم هاي خداوند حقایقی را 

 ،خداوند ایده هایی که فراتر از افکار ما هستند را. قدوسیت او ،نیکویی او ،او

ی که در مورد مفاهیم بزرگ و عظیم سخن زمانجاري می سازد و تعجبی ندارد 

  .دسرمان می خواهد منفجر شو ،می گوئیم

  

  قدرت افکار 

فیلم اکشن اینسپشن از ایده هاي علمی تخیلی براي شرح داستان یک 

یک دزد و جاسوس حرفه اي تکنولوژي  .دفاده می کندزدي خارق العاده است

گاه قربانیان خود می گردد و آ را ابداع می کند که وارد ضمیر ناخود یخاص

این کار  .درا می دزد آن هاخواب هستند ارزشمندترین اسرار  آن های که زمان

ی امکان پذیر است که فرد مورد نظر به طور مصنوعی توسط دارو به خواب زمان
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پس وي قادر است شخصیت ها و موقعیت هاي جدیدي  .دعمیقی فرو رفته باش

را هدایت کرده و به اطالعات مهم  آن هارا به درون خواب خود وارد کرده و 

نکته اصلی داستان این چنین است که نتایجی نا خواسته  .دمورد نظر دست یاب

ی داستان ایده اي شخصیت اصل .دبه همراه القاي ایده ها به افکار بدست می آی

را در ذهن همسر خود جاسازي می کند و آن ایده این بود که دنیایی ما  

این فکر در ذهن همسر وي ریشه دوانده و تمام افکار او را  .تتوهمی بیش نیس

به نیروهاي قدرتمندي که در  .ددر بر می گیرد و باالخره خرابی به بار می آور

قبل از آنکه تبدیل به تجربه اي  آن هاهمه  .دتاریخ وجود داشته اند، بیندیشی

قبل از آن لحظه اي که چاشنی  .دشوند ایده اي بیش نبودن يدر زندگی بشر

فوتی در صحراي  100بر روي سکوي فلزي  1945 ،جوالي 16بمب در روز 

تنها یک ایده بود  .دبمب اتم تنها در حد یک تئوري بو ،نیومکزیکو کشیده شود

نیه نور خیره کننده و انفجاري شدید به وقوع پیوست و آن اما تنها در چند ثا

ها شد و باعث تغییرات  ایده تبدیل به نیرو شده  نیرویی که باعث ترس ملت

قبل از آنکه کسی فکر کند دموکراسی می تواند براي  .جغرافیایی جبران ناپذیر

ک ایده بود که به شکل ییک  صرفاً این مفهوم مردم نتیجه اي داشته باشد

 این کهقبل از . تئوري در شهر هاي یونان باستان به مباحثه گذاشته می شد

دست بشر در  برادران رایت اولین پرواز خود را بوسیله اولین هواپیماي ساخت

بالی که  .تکیتی هاوك انجام دهند یک نفر ایده ایرودینامیک را در سر داش

دن ماشین سنگین تر از باعث ایجاد مکش در قسمت باالیی خود شده و باال بر

شبکه جهانی متشکل از  1982در سال  .دهوا را براي آن بال امکان پذیر می کن

از شبکه هاي به هم پیوسته طبق معیارها و اصول طراحی شد و اینترنت نام 

اما اساس آن ایده ارسال داده ها به صورت بسته هاي مجزا و گزینش  .تگرف

   .دایجاد شده بو 1960بسته اي در شبکه هاي ارتباطی دور بود که در سال 

ایده هاي عالی اجتماعی دیگري نیز وجود دارند مانند ازدواج که در 

 عدالت و ،حقیقت اتحاد میان یک مرد و یک زن است و یا  آزادي و برابري
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تمام تجربیات واقعی زندگی و  ،هاي اقتصادي و تحصیالت عالی قانون موقعیت

 آن هاکه ابتدا ایده هاي  ،اینچنین موارد تنها به این خاطر به حقیقت پیوستند

این چنین ایده ها یک دفعه از آسمان بر سر اشخاص ساده  .دوجود داشته ان

ن ایده هاي بد را برداشته و بلکه مردم ایده هاي خوب را و همچنی ،لوح نیافتاده

 تأثیراین چیز می تواند  .دسپس خود تبدیل به قهرمانان آن ایده ها شده ان

  .دگذاري پرقوتی داشته باش

زندگی که ما  ،ی که تاکید کرده اندکتاب مقدسچه بسیارند نگارندگان 

اداره و شکل  ،اکنون پشت سر می گذاریم می تواند و باید توسط اصولی برتر

می توانیم این اصول را حقیقت یا  حکمت یا حتی عدالت بنامیم و  .دشو داده

از ساختار و  .دجاري می شونهنوز هم  ما بر این باوریم که این ایده هاي جدید

تصمیم ها و اعمال ما نشأت   ،الویت ها ،بنیاد هاي ایده هایی که در سر داریم

می گیرد و آن چه ما در زندگی انجام می دهیم به خاطر ایده هایی است که در  

 پیرامون ما راذهنمان جاري شده اند و سپس از ما به خارج تراوش نموده و 

نیروهایی قدرتمند و  آن ها .دایده ها مهم هستن .دخود قرار می ده تأثیرتحت 

زیان  آن هارند بر یکدیگر اثر مثبت داشته باشند یا به نامرئی هستند که قاد

   .درساننب

  

   .دایده هاي بزرگ نیازمند تفکر عمیق هستن

 .استعمیق تر از ظاهر مسائل  ،گذاري روحانی در مورد چیزي تأثیر

سر و کار   ،بنابراین ما با مقایسه ها و مسائل و ایده هاي منطقی عمیق تري

تمام  .داگر تفکر شما سطحی باشد نتیجه گیري آن نیز سطحی خواهد بو .داریم

 ،ی است براي مشاهدهزمانآنچه براي تفکر عمیق درباره مسائل نیاز است 

 .ممباحثه و تحقیق در مورد مسائلی که با آن در گیر هستی ،مطالعه ،کاوش

ات پایدار بر تأثیرتمام این کارها باید بر اساس این عقیده باشد که براي داشتن 

تفکر  .دمنطقی بین مسائل ایجاد کر ،دیگران باید در الیه هاي عمیق ارتباطی
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افرادي که نگاهی  .عمیق بیشتر بر پایه سخت کوشی بنا شده است تا نبوغ

فدا  ۀچنین فکر می کنند که تفکر روحانی به منزل ،انتقادي به ایمان دارند

 ،ست کها تقدان از روحانیت دارند ایندرکی که این من .تکردن عقل و فکر اس

نمی توانند بفهمند که  آن ها .دافراد روحانی خود انتخاب کرده اند تفکر نکنن

شخصی چیزهاي روحانی و مبهم را به مسائل تجربی و  ،چگونه ممکن است

روحانی هستند به این خاطر است که  ها انساناما اگر تمام  .دعلمی ترجیح ده

پس روح هرگز نمی تواند  ،فریده شده اند که خود روح استبه شباهت خداوند آ

باهوش بودن  .تدر عوض روح اوج فکر و نظم اس .دعلیه تفکر و منطق عمل کن

اما نزدیک بودن به خدا باعث تقویت  .دباعث نزدیک شدن ما به خدا نمی شو

منطقی براي تمام  یذهن ما شده و اشتیاقی را در ما براي پیدا کردن ارتباط

گذاري روحانی  تأثیربه  معتقد و متعهدافرادي که  .دمان بوجود می آور ندگیز

می دانند که فکر ما هدیه اي فوق  آن هاهستند باید افرادي باهوش باشند زیرا 

     خالقی که فکر او باالتر از هر فکر دیگري قرار  .تالعاده از سوي خالق اس

هستند و براي گسترش درك و  ياین رهبران مشتاق درك بیشتر .دمی گیر

ست که زندگی ا دیدگاه آنان به زندگی این .دمنطق خود را متعهد می دانن

تجربه و آموزش است و تحقیق و مطالعه ساده را راهی می دانند براي سیراب 

   .دي تشنه خون هاانمودن ج

ت مطرح سئواالدر پس تصمیم گیري هاي ضعیف در رهبري همواره این 

ست ا حقیقت آن ؟چه فکري کردند که نتایج بدین گونه شد ها آنمی شود که 

همواره افراد بی حکمت و بدون  .فکر نکرده اند که افراد تصمیم گیرنده اصالً

گذاري منسوب می شوند و به همین دلیل تأثیرهاي مهم  مهارت در جایگاه

 ،هاي عظیم مالی بدهکاري .ماست که ما شاهد شرایط غیر منطقی هستی

ز تمام بنیادهاي خدمات کلیسایی که دور ا ،هاي عجوالنه کاري گیريتصمیم 

نمونه هایی از این  کنند و هزاران عملکرد دیگرعمل می  کتاب مقدس

  .هستنداشتباهات 
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  قحطی اندیشه

که تفکر عمیق را بی ارزش  ،امروزه جریان هاي قوي فرهنگی وجود دارند

براي مثال عجله ما در جستجو براي یافتن . دانسته و آن را تخریب می کنند

راهی براي تعمیر یک چیز باعث می شود که تفکر عمیق در مورد آن چیز براي 

الزم است که به جواب مورد نظر  يبسیاروقت و انرژي زیرا  .دما غیر جذاب باش

ما به مطالعات  .دهیچ حد و اندازه اي براي بحث و مشورت ما وجود ندار .مبرسی

 براي  زیرام تا مجبور نشویم مطالعاتی طوالنی انجام دهیمختصر عالقه مندیم 

  گم  در د سرنوجود دار موضوعهاي بسیاري که در مورد یک  کتاب خواندن

   .می شویم

اختصاص مل بر آنچه می خوانیم و تماشا می کنیم أکمی را براي ت زمانما 

وجود دارد و سایت دیگري  دیدنزیرا همیشه کانال دیگري براي  می دهیم

ما مانند شبهی هستیم که از یک شی براق به شی  .تبراي مراجعه باز اس

برکت اطالعات بسیار گسترده که  .مبه سرعت در حال حرکت هستی يدیگر

چون قطعاتی به  امروزه در دسترس ما است از سویی لعنت است زیرا هم

کوچکی یک بیت تقسیم شده اند و این اطالعات در محفظه هایی که مقادیر 

 .داطالعات دیجیتالی را در خود ذخیره می کنند پراکنده شده ان يبسیار زیاد

ها و مجالت چاپ  نظم قدیمی که در کتاب گزارش اطالعاتی ما امروزه دیگر

 ،چند فکر را به هم می بافیم آن را ایمیل می کنیم .دشده وجود داشت را ندار

حاال دیگر نوشته شما ثبت شده  .مآنرا در وبالگ یا تویتر خود قرار می دهی

است فردي یک نیم کره آن طرفتر ممکن است کلمات شما را به اندازه جمالت 

مر را صرف کسب مهارت در آن زمینه خاص کرده معتبر شخصی که یک ع

امروزه در اوج دموکراسی براي اظهار  .دامروزه هر کس می تواند ناشر باش .دبدان

نویس به اندازه نظرات مقاله نویس  جایی که نظرات یک وبالگ .نظر هستیم

   .تنیویورك تایمز در دسترس اس
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نظرات یک وبالگ  دفته شواما اگر مسئله اعتبار این نظرات نادیده گر

نویس در مورد کشوري در جایی دیگري از دنیا نمی تواند به اندازه یک 

این سخنان .گزارشگر حرفه اي که خود در آن کشور زندگی می کند موثق باشد

 .دنصیحت نیستند حتی انتقادي درباره ابزارهاي ارتباط جمعی هم نمی باشن

تلویزیون و اکنون اینترنت ابزارهاي عالی  رادیو سپس. ابزارها صرفا ابزار هستند

وسائل نقلیه اي هستند که حامل محموله هایی عظیم اطالعاتی  آن ها .دهستن

سوار شویم و  آن هاما باید این وسائل را بشناسیم و بدون مقاومت بر . هستند

فکر ما گرسنه است اما تغذیه مناسب براي آن  .مبه این سو و آن سو بروی

  ؟چیست

  

  و خالقیت تفکر

ظرفیت ما براي تفکر منطقی ریشه در جایگاه ما به عنوان مخلوقی دارد 

گذاري  تأثیراگر می خواهیم توسط  .تکه به شباهت خداوند آفریده شده اس

و تالش کافی براي تفکر عمیق  زمانروحانی باعث جالل خداوند شویم باید 

تظار داریم که بر چگونه ان .مدرباره هر تصمیمی که می گیریم اختصاص دهی

اگر دالیل منطقی پشت سخنان ما وجود  ،گذاري داشته باشیم تأثیردیگران 

به ما می آموزد که ذهن ما و ظرفیت آن براي تفکر  کتاب مقدس؟نداشته باشد

این تصویر خدا  .آفریده شده ایمشبیه خدا عالمتی واضح است که ما  ،و اندیشه

مثل  انسان به عنوانتفکر ما جدا از کارهایی دیگر ما  .تاس ها انساندر 

 بلکه ما براي تحقق ایده ها و شکل دهی زندگی ،احساس و اراده عمل نمی کند

اما هیچ  .دذهن ما قادر است خداوند را بشناس .ممان از فکرمان استفاده می کنی

حانی وجود ی روینیروها)  7:  8رومیان (  .دعالقه اي به تسلیم شدن به او ندار

از برخی )  4:4قرنتیان  2(  .دمی شون ها انساندارند که باعث کوري ذهنی 

را به سوي  آن هامنفی می گذارند و  تأثیرمعلمان هستند که بر ذهن دیگران 



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ٩١

 

 8:  3اول تیموتائوس  18:  2کولسیان . ( فساد و تباهی هدایت می کنند ،جسم

  ) 1:15تیتوس 

 " .تگذاري روحانی اس تأثیرضروري در  یاصلذهن ما باید تازه شود این 

و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل 

رومیان (  ".تدهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوي پسندیده خدا چیس

که در ارتباط با خداوندي  عمل می کندی مثبت زمانذهن ما تنها تا  ) 2:  12

افکاري که از لحاظ روحانی تازه گشته اند از اراده  .تریده اسباشد که آن را آف

براي رهبري هر شخص و هر  .گردندی فراتر رفته و طالب اراده الهی می انسان

هاي ما تبدیل شده باشد تا در مسیري که  ی باید ذهنزمانگروه و هر سا

  .خداوند ما را براي آن آفریده است حرکت کنیم

  

  جاري شدن ایده ها 

بنیادهاي  آن ها .دمحرکه هر پیشرفتی هستن نیروي ،ایده هاي مهم

این ایده ها .هستیمهستند که ما در حال بنا کردنش  موضوعیهر  پسِنامرئی 

  .دگذاري روحانی را در ما تشکیل می دهن تأثیرهستند که جوهره  

 ،گردداست که جاري شده و باعث تغییر می  عنصريگذاري  تأثیراگر 

نیرویی که غیر قابل لمس و مخفی است پس ایده ها مانند شبکه اي از جریان 

به درون ما در حال ورود و خروج هستند و  که دائماً هستندهاي زیرزمینی 

 .مگذاري داشته باشیتأثیربتوانیم بر دیگران  آن هاباعث می شوند که بوسیله 

اما ما باید بدانیم که یک  .اندرهبري هاي بزرگ بر پایه ایده هاي بزرگ بنا شده 

  ؟ایده چگونه کار می کند

 " ؟ایده هاي خوب از کجا می آیند "استیون جانسن در کتاب خود به نام 

که این فکر  او.به تصویر می کشدرا تصور غالبی که در این مورد وجود دارد 

د را مورد نایده هاي بزرگ به صورت کامل بر ذهن افراد نابغه خطور می کن

ی که در مورد علم اکتشاف و نو آوري انجام داده تداده و در تحقیقا قرار انتقاد
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این چنین اثبات می کند که برخی از بزرگترین ایده ها از خطا و  ،است

می نامد  "ند کُ حدسِ "او همچنین این فرایند را  .تانحرافات حاصل شده اس

 صرفاً ،مهم بزرگ اختراعی بسیارچنین توصیف می کند که گاهی ایدة  و این

آرام آرام به ذهن یک شخص خطور می کند و وقتی که در ارتباطات اجتماعی 

جانسون  .دایده اي عالی شناخته می شو به عنوانمورد بحث گذاشته می شود 

که چگونه ممکن است افراد مختلف ایده هاي کوچک و ، هم چنین می گوید

به یک مفهوم و  شوندی هم وصل م هجزئی داشته باشند که وقتی این ایده ها ب

در مورد انتقال اطالعات و  21انقالبی که در قرن . ی می توان رسیدایده کامل

ارتباطات وجود دارد این امکان را به ما می دهد که ایده هاي کوچک خود را با 

الزم  .مدیگران به اشتراك گذاشته و ایده هاي کامل کننده ایده خود را بیابی

د تمام ارتباطات را زنده و پویا نگاه داریم تا ایده هاي است که ما در رهبري خو

ترکیب شده و نیروي  آن هاکوچک ما بتوانند ایده هاي مکمل خود را یافته و با 

  .دگذار واقعی را بوجود آورن تأثیر

اگر ما نتوانیم تصمیم بگیریم که چگونه باید ایده هایی که براي خود و 

 ،آگاهانه انتخاب کنیم ،ر دیگران داریم راگذاري ب تأثیرایده هایی که براي 

براي شروع ایده هاي  .تهمواره شرایطی آشفته در رهبري ما وجود خواهد داش

براي ما  وجود دارد که چارچوب ایمان منطقی را کتاب مقدس نکاتی درکلیدي 

نجات و جدال مانند  ،سقوط ،داستان خلقت کتاب مقدسدر  .دنتعریف می کن

ایده هاي عالی دیگري  .دداستانی با سیر منطقی است که به اوج خود می رس

یا  ،نیز وجود دارند که ریشه در ذات خود خداوند دارند مثل عدالت و محبت او

کمک به یا  تتکلیف که به کلیسا ارائه شده اس به عنوانموریتی أهدف و م

 .دونشاگرد مسیح ش این کهبراي  ها انسان

در سطح دیگر ما باید در یابیم که چگونه همه این مفاهیم در زندگی 

چگونه ممکن  ؟به چه معناست هشاهد مسیح بودن امروز .دجسم می پوشن

 ؟است که حقیقت خداوند را به حاضرین مشکوك به این مسئله منتقل کنیم
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معنی رهبري  ؟موریت خود را انجام دهدأکلیساي محلی چیست و چگونه باید م

گذاري ساده  تأثیرگذاري روحانی و  تأثیرتفاوت بین  ؟در تجارت چیست

  ؟چیست

یی زندگی می کنیم که سیلی از ایده هاي متفاوت هر روزه در ها زماندر 

 .دبرخی از این ایده ها بسیار بد و برخی حیات بخشن .هستندحال جاري شدن 

بر سر راه ما جریان می یابد سازش  ما می توانیم باز ایستیم و با هر ایده اي که

 کنیم و با آن همراه شویم یا آنچه را که می خوانیم یا کل مکالمات و کنفرانس

هایی که در آن شرکت می کنیم یا ارتباطاتی که به آن عالقه مندیم را خود 

   .مانتخاب کنی

 .درهبران اغلب با پذیرش ایده هاي تحمیلی دیگران دچار مشکل می شون

هاي آن  به خاطر این است که کتاب ،گران به موفقیت دست یافته انداگر دی

نویسنده بخصوص را مطالعه نموده اند و در آن کنفرانس شرکت کرده اند یا در 

شاید ما هم با انجام دادن همان کارها  .دبه خصوص عضو هستن زمانآن سا

 .اما رویکرد شجاعانه تر آن است که ما خود تصمیم بگیریم .مموفق بشوی

کنند و به  رهبرانی که قادرند خارج از چارچوب هاي زندگی رهبران دیگر فکر

تازه اي دست پیدا کنند و آن ایده ها را در اختیار دیگران قرار  واقعاًایده هاي 

ه هایی که اید .باعث بوجود آمدن ایده هاي مبتکرانه می شوند آن ها،ددهن

گذاري  تأثیراین رهبران قادر به  .دممکن است دیوانه وار غیر واقعی به نظر آین

در معادن  ییهستند زیرا بر این باورند که ایده هاي جدید هنوز مانند طال

هایشان براي یافتن این طالها  استفاده از کلنگ در آن هاو  مدفون هستندن

  .دتردیدي به خود راه نمی دهن

  

  روشایده و 

به او نوشته  هم عصرشمردي نامه اي که توسط یکی از بزرگترین رهبران 

براي  .قهرمان جنبش متدیست .دنویسنده آن نامه جان وسلی بو .دشد را باز کر



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ٩٤

 

شبان هم بود باید پس از آنکه وسلی  آن شخص که اتفاقاً ؟او چه پیغامی داشت

ه ی، محکوم کردوي را به خاطر داشتن خدمتی سطحی بر اساس تفکري سطح

  .دبسیار نا امید می ش بود، 

می ترسم و  ،من حتی از تفکر واعظی که مطالعه اندك می کند ...."

شخصی که از کنار مطالعه بی تفاوت عبور می کند اشتیاق خود را براي آن از 

از این جهت که استعداد تو در موعظه  هیچ پیشرفتی نکرده  .ددست خواهد دا

وعظ تو زنده است اما عمیق نیست  .تدرست همانند هفت سال پیش اس .تاس

هیچ جهت دهی به فکر ها در آن  ،تنوعی در موضوعات انتخابی تو وجود ندارد

. مطالعه تنها چیزي است که می تواند در این امر به تو کمک کند .دوجود ندار

ر روز را براي یک قسمت از ه !آه شروع کن... . هبه همراه تفکر و دعاي روزان

 .ذوق بیشتري پیدا کنی این گونه می توانی .هدبشخصی اختصاص  اتتمرین

بعدا  ،آنچه در ابتدا ممکن است کسالت آور باشد .را نداري ذوقی که االن آن

حق روح خود به جا آور و به آن  عدالت را در .دبراي تو خوش آیند خواهد بو

   " .هدیگر به روح خود گرسنگی ند .و ابزار الزم را براي رشد عطا کن زمان

محرکه اي در پس جنبش گروهی  جان وسلی یک عمل گرا بود و نیروي

هاي مختلف اجتماع از تحصیل و خدمات بهداشتی گرفته  الیهکه در  .کوچک

 نیزدر احیاي رهبران کلیسایی ها این گروه  .دتا رهایی از فقر فعالیت می کر

 این کهرا سوار بر اسب طی می نمود براي او صدها هزار مایل  .نددفعال بو

او  .دبتواند براي صدها گروه کوچک از مردم در سرتاسر انگلستان موعظه کن

مرد بسیار پر مشغله اي  ،آنچنان که ما امروز این اصطالح را به کار می بریم

  .بود

او دریافته بود که غیرتش بدون آموختن و بدون داشتن منطقی رشد 

جنبشی که او  ،چنان که مشخص است .تمانند آب در هاون کوبیدن اس ،یابنده

برخی  .تدر انگلستان گذاش 18ي پایدار و همه گیر در قرن تأثیررهبري نمود 
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گذاري جنبش متدیستی تأثیراظهار می دارند که انگلستان به خاطر  از مورخین

  .تگشن ،شاهد انقالب خونین همانند آنچه در فرانسه اتفاق افتاد

 "نظام طبقاتی  "ایده محافظه کارانه در پس ساختار یک گروه کوچک 

اصالحات اجتماعی جان وسلی داراي اساسی استراتژیک بود  .دخوانده می شو

هزارن موعظه وي داراي موضوعاتی  .یکتاب مقدسکه هم عملی بود و هم 

 کهاین براي  .دولی در عین حال براي عامه مردم قابل درك بو ،عمیق بودند

درك کنیم وسلی یه عمل گرایی  پر از انرژي بود باید او را  سوار بر اسبش 

تصور کنیم و انرژي که او مد نظر داشت ایده هایی بود که توسط انبیا و 

  .درسوالن و متفکران معاصر وي ثبت و عنوان شده بو

او شکست هایی را نیز در  .دترین الهی دان عصر خود نبو وسلی باهوش

ت که از آن جمله می توان به زندگی زناشویی نابسامان وي اشاره زندگی داش

اما ترکیب وقف نظم شخصی و خدمت عمل محور او باعث شد که او . کرد

گذاري روحانی در قرن هاي گذشته تأثیرتبدیل به یکی از بهترین مثال هاي 

بود  انتخاب کردهاو  این کهاو در هر قدم از کار خود تفکر می کرد، براي . باشد

  .دذهن خود را تغذیه کن که دائماً

  

  یافتن ایده اولیه 

تفکر می کنیم ممکن است  در گذشتهی که در مورد رهبران بزرگ زمان

را به یاد آوریم اما به همان صورت ایده هاي بزرگ یا ایده  آن هاابتدا موفقیت 

خاطر می آوریم که ه وجود داشت را نیز ب آن هاهاي اولیه اي که در زندگی 

   .دبزرگی هدایت شونهاي به سوي کسب چنین موفقیت  آن هاباعث شد 

از کلمه التین نطفه به معنی مسئله اي ) اصلی ( کلمه انگلیسی سمینال 

ایده اولیه مارتین لوتر کینگ این بود  .تگرفته شده اس ،موثر اصلی و ابتدایی و

 آن هاهمه  این کهبراي  .هستند یشایسته احترام یکسان ها انسانکه تمام 

آبراهام  .تعطا کرده اس آن هاداراي مقام و مرتبه اي هستند که خداوند به 
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 .تلینکولن این ایده را داشت که اتحاد ایاالت متحده آمریکا جدائی ناپذیر اس

وینستون چرچیل سرنوشت تمام انگلستان را با این ایده تغییر داد که ظلم و 

 رايجه قابل تحمل نبوده و همچنین وي این ایده را باستبداد به هیچ و

در مورد اجماع نیروهاي کشورهاي  آن هاآیندگان نیز به ارث گذاشت و به 

  .دمختلف پشت پرده آهنین هشدار دا

آگوستین هیپو که بعدها به پزشک فیض  ،اسقف و الهی دان قرن چهارم 

رایج  در بسیاري از  عملی تفکر عدالت در برابر ،شهرت یافت شخصی بود که

آگوستین خود را مبتکر این ایده نمی دانست بلکه . ایستاد ،زمانکلیساهاي آن 

یازده قرن پس از آگوستین  .داصل انجیل را به دیگران منتقل می نمو فقط آن

ی که بر فیض رایگاناو . مارتین لوتر دوباره آتش این ایده اولیه را مشتعل ساخت

خدا که از طریق مسیح امکان پذیر می گردد، پافشاري  رابطه صحیح ما با از

ما بیلی گراهام براي میلیون ها نفر موعظه کرد و همان  زماننزدیکتر به . نمود

محبت بخشنده خداوند از طریق مسیح  .دمنتقل نمو آن هاایده اصلی را به 

یده به تمام دنیا سفر نموده و بذر این ا استاتجان  .تاس حصولبراي همه قابل 

باعث حفظ ایمان صحیح  کتاب مقدساصلی را کاشت که تعالیم صحیح 

بشر دوستانه ورلد ویژن را تاسیس کرد  زمانرابرت پیرس سا .دمسیحی می شو

عملی در مورد  یایمان مسیحی باید از خود واکنش .و ایده اصلی وي این بود

  .دي دنیا نشان دهها انسانرنج هاي فیزیکی 

آیا خداوند در ذهن شما ایده هاي اصلی و یا عقیده اي بنیادي را قرار داده 

برخی از ؟ دگذاري شما بر روي دیگران باش تأثیراست که بتواند مفهوم و نیروي 

اگر  .برخی دیگر به دنبال آنند و درهبران ایده اصلی رهبري خود را می شناسن

ایده بزرگ و ایده آل عطا یک  انسانبه یک فقط چنین فکر کنیم که خداوند 

له اي عملی رهبران باید  ئمس به عنواناما  .دکند بسیار مصنوعی خواهد بو

چیزي که انجام می دهند تمرکز کنند و اگر تنها یک  ربدانند که چطور باید ب

یک تصویر از دنیا در و  ةیک عقیده پیش برند، یک درد ،یک آتش اشتیاقة، اید
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پس شاید این  ،آن را از خود دور کنید دتوانی ذهن شما وجود دارد که نمی

   .تما را بدان خوانده اس ،باشد که خداوند اي اصلی ةهمان اید

  

  مهیا نمودن شرایط براي رشد ایده ها 

 ؟مان عمق ببخشیم بنابراین چگونه می توانیم بر تفکر خود در رهبري

توسعه  مان را ارتقا دهیم و آن راانفکري همکار سطحچگونه می توانیم 

  .تاین مسئله تست بهره هوشی نیست بلکه انتخاب و انتظام اس ؟ببخشیم

فرایند تصمیم گیري را  .دمسائل اختصاص دهی بری را براي تفکر زمان  - 1

ها بعد شخصی به ما چنین  هیچ کدام از ما نمی خواهیم سال .ددنبال کنی

و ما هیچ جواب قانع کننده اي  " ؟چه فکري می کردي زمانآن  واقعاً "بگوید 

مناسبی را به  زمان .مگاهی ما باید آرام آرام حرکت کنی .مبراي او نداشته باشی

رهبران  زندگی نامه مان، مطالعۀ کرد جستجو در عملو  تحقیق ،اندیشه ،بحث

ما باید قاطع و در عین حال با  .دمطالعه کالم و دعا اختصاص دهی گذشته،

  .متدبیر باشی

دنیایی از  .دمطالعه کنید و باز هم مطالعه کنی مرتباً .دمطالعه کنی  - 2

ایده ها در کتاب هاي عالی و نوشته هاي مجالت وجود دارند اما دو نوع نگرش 

اولی این است که در  .ددر مورد ایده هاي موجود در این نوشته ها وجود دار

هبري که در دفتر به عنوان مثال ر .دجستجوي راه حلی براي مشکالت باشی

خود با کشمکش همکارانش روبرو است به دنبال کتابی می گردد که چگونگی 

رویکرد بهتر چنین خواهد  .دحل درگیري هاي رایج در ادارات در آن نوشته باش

بود که این رهبران به طور مرتب دیدگاه ها و ایده هاي مختلفی را بر اساس 

چنین عملکرد ما باید و روش  .دمطالعات منظم متون مناسب جمع آوري کنن

 .تقبل از شروع یک پروژه ساختمانی اسها مثل انبارکردن تیر آهن  .دباش

فردي می تواند با الگوي کوچکی از مطالعه روزانه شروع به خواندن بکند حتی 

براي مثال پانزده دقیقه در روز و کم کم  .داگر اشتیاق طبیعی براي مطالعه ندار
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شاید شما بتوانید از کتابهاي صوتی که روش بسیار  .داضافه کنبه این میزان 

استفاده کنید که در این روش به فرد این امکان  ،هستندخوبی براي مطالعه 

انجام دهد و یا  بر روي مطالب با هم را  چند کار زمانشود که هم داده می 

  .دخوانده شده تفکر نمای

باشیم که در مطالعه  مطمئنباید  .یادگیري خود را گسترش دهید -  3

همه ما نوع مطالعه مورد  .مخود تنها بر یک نوع موضوع تمرکز نداشته باشی

اما همین تفکر دوشادوش  .معالقه خود و نویسندگان مورد عالقه خود را داری

مثال تمام رهبران از دروس  به عنوان .دتفکر توسعه یافته حرکت می کن

با موفقیت عبور کرده  زمانیی که از آزمون گذر نوشته ها .دتاریخی بهره برده ان

ي وسوسه اي دیگر .داز کتابهایی جدید و امروزي مفید تر واقع شده ان اند غالباً

جدید براي مشکالت در  کامالًوجود دارد وعده یافتن راه حل  که براي رهبران

لزوم استفاده از آخرین دستاوردها همواره احساس که زمینه هاي فنی است 

اما در رهبري روحانی ما باید اصول و قواعدي را که توسط افراد بزرگ و  .دشو

را در رهبري  آن هاو خدا ترس بوجود آمده اند را بیابیم  و  حکیمباهوش و 

مربوط خواه  مربوط به حال باشد و آن هاخواه انتشار مطالب  .مخود بکار ببری

   .دبه قرنها پیش باشبه 

ت مطالب دریافتی خود از رسانه هاي دیگر در براي باال بردن کیفی  -  4

کیفیت رسانه هاي صوتی و تصویري به طور  .دکنار کتاب استفاده کنی

مطالب غیر مفید بسیاري هستند  .تچشمگیري در حال بهبود و گسترش اس

می اما اگر به خوبی جستجو کنیم  گردندکه می توانند باعث تلف شدن وقت ما 

  .بیابیم یمطالب خوب توانیم

ارتباطات مفهومی  .دهمواره با دوستان و همکاران خود گفتگو کنی - 5

        ما براي تاکید بر ارتباط با دیگران از آن استفاده امروزه است عالی که 

دست پیدا می کنیم را با دیگران  آن هااگر  ایده هاي بزرگی که به  ،می کنیم

 چند برابرم این ایده ها قادرند بحث کنی آن هادر میان گذاشته و در مورد 
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عالی  واقعاًدر این صورت است که ما می توانیم جوانب مختلف یک ایده  .دشون

را دریابیم و در این بحث و گفتگو ها است که ایده هاي کوچک مکمل هاي 

   .دخود را یافته و تبدیل به ایده هاي قدرتمند می شون

 با انگیزهدر آخر این کار  .ددارانگیزه باالي دیگري براي تفکر عمیق وجود 

 آن هااین به معناي اهمیت دادن به مردمی است که به  .دمی شو عملیمحبت 

 ،آزمایشات ،ی آشکار می شود که تحقیقاتزمانخدمت می کنیم  و این محبت 

 .مجاري می کنی آن هامقایسات و بهترین ایده هاي خود را  هر روزه به سوي 

خداوند خداي خود  " .تبت ما نسبت به خداوند اساین کارها نشان دهنده مح

ی که در مورد زمان)  5:  6تثنیه ( "را با تمام قلب و جان و فکر خود محبت نما 

تفکر می کنیم به خداوند احترام  ها و تصمیم هاي رهبري خود عمیقاً ارزش

ترین چیزي است که دیگران در  گذاشته او را محبت می نمائیم و این مهم

  .دما مشاهده خواهند نمورهبري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١٠٠

 

  هفتمفصل 

  .فرصت ها را غنیمت بشمارید

  

ª فرد بدبین مش�ت موجود در هر فرصت را  می بیند و فرد خوش بین در

  ».ها را  در می یابد هر سختی فرصت

  

  وزیر امور خارجه ان�ستان ،وینستون چرچیل

  

جسارت و تحقیق  ،کنجکاوي ،تخصص ،رهبري روحانی بر پایه فعالیت

اما بر خالف انواع  .استابتکار عمل در رهبري داشتن معناي ه استوار است که ب

در این  .درهبري اهداف و مقصودها توسط خود خدا هدایت می شوني از دیگر

ابتکار عمل هاي بی  ،مسیر فرصت هاي فراوانی براي این کار وجود دارند

دهیم اما گاهی سئوال این است که  شماري وجود دارند که ما می توانیم انجام

چگونه یک فرد  ؟مما چه ابتکار عملی را باید براي انجام دادن انتخاب کنی واقعاً

  ؟انتخاب کند ،می تواند میان فرصت هایی که خداوند و خود او ایجاد می کند

 .دکرد منفعل چنین است صبر می کنیم تا ببینیم چه پیش می آی روي

یک امکان دیگر نیز  .مراه را باز کنی مانخود .تین اسرویکرد تهاجمی این چن

وجود دارد که مطیعانه به سوي راهی که خداوند به شما نشان می دهد حرکت 

گذار لجباز و تهاجمی وجود دارد این  تأثیروسوسه اي که براي یک خود  .دکنی

وسوسه  .برداردمقابل راه خود را موانع است که سعی کند یکی پس از دیگري 

 هدایتست که به اسم انتظار براي ا اي که براي افراد منفعل وجود دارد این

پیروي از راهی که  .دوقت خود را تلف نموده و در کار خود اهمال کن ،خداوند

ترین راه نیست و حتی سخت تر از رویکرد  خداوند به او نشان  می دهد آسان

   .استتهاجمی 
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مستقیم با عطاي تمییز در ارتباط  فرصت هاي مناسب به طور  دریافت

ی که متوجه چیزي می شویم که به نظر فرصت خوبی می آید باید زمان .تاس

 این کهیا  استمجالی مناسب براي ما  واقعاًتمییز دهیم که آنچه ما می بینیم 

 .ایده اي است که به ذهن ما خطور کرده صرفاً این کهیا  .آرزوي ذهنی ما است

دري که گفته  آن هابه  روحانی شانی که چشمان زمانبسیاري از رهبران حتی 

نیز بسیاري از رهبران  .در روبروي شما وجود دارد به بن بست رسیده اند

 فرصت هاي عالی را از دست داده اند زیرا اندیشیده اند که این فرصت صرفاً

نفهمیده اشا کنند و ها را تم از طریق آن دور دست بتوانندپنجره اي بوده که 

به موفقیت باز آن ها و رسیدن  دري است که براي عبورهمان  ،که این در اند

   .تاس شده

کلمه آپرچونیتی یا فرصت در انگلیسی از دو کلمه در التین مشتق شده 

 .استکه به معنی بندر و پناهگاه " پرتوس "  و) به سوي ( "  آپ"  .تاس

مکانی  .استبنابراین فرصت از لحاظ لغوي به معناي آمدن به پناهگاه و بندر 

ی که چیزي  زمان .مجایی که ما به آن تعلق داری .تکه راحت و مناسب اس

که فرصت درست را در مقابل خود دیده و راه  منطقی به نظر می آید و هنگامی

ه کشتی خود را به کهستیم خود را به سوي آن ادامه می دهیم مانند آن است 

  .می رسانیمسر منزل مقصودش 

بلکه فرصت به  نیست، ". آنچه امکان پذیر است" فرصت تنها به معناي 

بوسیله تمییز روحانی در مورد فرصت  .می باشد ".آنچه درست است "معنی

صحیح را از غلط تشخیص  می توانیمهایی که خداوند به ما عطا می کند 

اما اغلب آنچه دشوار است تصمیم گیري و چالش هاي فرآیند تصمیم  .مدهی

  :مثال  به عنوانگیري است 

  انجام خدمت جدیدي که  برايشخصی به شما پیشنهاد می کند که

آن کار ارزشمند به نظر می آید و هدف هاي آن  .دآغاز شده با او همکاري  کنی
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و مکان  زمان آنکه در  استکافی  فاکتورآیا صرفا این دو  .قابل احترام است

  ؟شما تعهدي را بپذیرید

   یک نفر در کلیسا از فروش یک قطعه زمین با قیمت مناسب به شما

خبر می دهد و پیشنهاد می کند که کلیسا را از وضعیت کنونی خود که در 

به کشتزار مانند  يحال خراب شدن است و داخل شهر است به فضاي بزرگتر

   .دکنیشهر منتقل از بیرون 

   حتی  .دخاص هستی خدمتیشما در صدد استخدام یک نفر براي

قبل از آنکه به طور رسمی اعالم کنید که جاي خالی براي شغل مورد نظر 

شما با  .آن شغل اظهار عالقه می کند بارةآمده و در یوجود دارد شخص مناسب

یک  خود می اندیشید این باید هدایت خداوند باشد زیرا که انگار آن شخص

براي  یاما آیا آن فرد گزینه صحیح .استبراي آن کار رسیده از آسمان دفعه 

  ؟چون انتخابی ساده است وي را برمی گزینید صرفاً این کهشما است یا 

 شما خدمات بشارتی  زمانبشارتی می خواهد در سا زمانیک سا

اما  .سابقه خوبی در مورد این کار نیز از خود ارائه داده اند آن هاانجام دهد و 

  ؟استشما مناسب  زمانآیا  این فعالیت خاص براي سا

 دها کار در یک زمینه خاص احساس فرسودگی می کنی پس از سال. 

 بهتري را      جدید با موقعیت  زمانیک نفر به شما پیشنهاد کار در یک سا

    ارتقاي مقام براي شما  .تما خوش آیند استغییر محیط براي ش .دمی ده

اما شما نگران هستید اگر این کار  .دمی تواند به منزله پیشرفت شغلی باش

جدید را برگزینید بیشتر براي شما به منزله فرار از مشکل خواهد بود و نه قدم 

  .کاري باالتر ۀگذاشتن در حیط

  از  .ددر سنی که هستید هنوز مجرد باشی ،از شما انتظار نمی رود

سپس دوستی شما  .است هخود می پرسید مبادا مالك هاي شما بسیار باال بود
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اما این فرد هرگز آن چیزي  .عاشقانه می شوداي با یک فرد تبدیل به رابطه 

  .دنیست که شما در مورد زوج آینده خود فکر می کردی

  ؟چه دري به بازي قدم  بگذاریمچگونه می توانیم تصمیم بگیریم که از 

 

  یافتن درها 

 آن هارسوالن یک چیز را به خوبی درك کرده بودند و آن این بود که 

    واقعی را در افراد ایجاد تأثیرکه  استگذار واقعی نبودند بلکه روح خدا تأثیر

 .دفهمی ة خودپطرس این چیز را از طریق شکست و احیاي دوبار .دمی کن

 ي یعنیکلیساي مادردر رهبر  به عنوانیعقوب آن را از طریق مشکالتی که 

به طرز  پولس آن را درك کرد زیرا مستقیماً .تمی کرد آموخ حملاورشلیم 

خود تمام  عجیبی از یک دشمن مسیحیت به سفیري براي آن تبدیل شد و با

ی و احساس رومی را آورد اما غرور روحان يو شهروند انابزارهاي علمی یهودی

   .دپشت سر رها نمو ،عدالت شخصی را که به خاطر فریسی بودن داشت

بر اثر طوفان در و  ،کشتی تجاري بود ۀ یکیک شب که پولس بر عرش

یا این آ" : دریاي مدیترانه به این سو و آن سو می رفت با خود چنین اندیشید 

آیا به روم که باور داشت   ؟شد دقبل کشتی شکسته خواه ۀبار هم مانند دفع

او  ؟خواهد رسید ،وجود دارددر آن جا فرصت هاي زیادي براي خدمت 

مسافري بود که هیچ جنسی براي فروش و هیچ ثروتی براي سرمایه گذاري در 

نمی دانستند که چگونه از  آن هاپولس بود و یک همسفر، حتی  .تروم نداش

  ؟را در کجا زندگی خواهند کرد آنان استقبال خواهد شد و یا شش ماه بعدي

جماعت کوچک یهودي که در سرزمین هاي اطراف دریاي مدیترانه 

خدمت و مرگ و  پولس پیغامِ .دپراکنده بودند منتظر مسیح موعود بودن

براي پولس سفر هاي او فرصت مناسبی بود  .ترستاخیز مسیح را با خود داش

   .دیگري بشارت دهامپراطوري را یکی  پس از د یتمام این کهبراي 
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گاهی پیغام او با اشتیاق فراوان و توام با قدر شناسی پذیرفته می شد  و 

      آنقدر شدید بود که حتی باعث به خطر افتادن جان او ها گاهی مخالفت 

روبرو می شد هرگز چنین  يی که پولس با مخالفت شدیدزمان .گشتمی 

ها را اشتباه  فرصت این کهنتیجه گیري نمی کرد که راه را اشتباه رفته است یا 

و  می یافتندموریت وي تعداد زیادي نجات ۀ مأنتیجدر خواه  .تتفسیر کرده اس

ین بود که قدم به باز همرویکرد پولس  .کسب نمی شدهیچ نتیجه  خواه ظاهراً

از عبارت دروازه که در  .که خداوند براي او باز می کردرد آن سوي درهایی بگذا

پولس در دوم  .تکالم خدا استفاده شده چیزهاي بسیاري می توان آموخ

اما چون به ترواس بجهت بشارت مسیح  ": چنین می گوید 12:  2قرنتیان 

پولس در سومین سفر بشارتی  ".دآمدم و دروازه اي براي من در خداوند باز ش

از جفاها در یونان  زماندر این  .تاز یک شهر به شهر دیگر می رف خود بود و

 می دانستاگر چه به درستی . برودبه اورشلیم اجبار داشت که فرار کرده در 

اما او می دانست که  فرصت ها  .که با مشکالت بسیاري روبه رو خواهد شد

حتی اگر  هستندهدایت الهی  آن ها .ددروازه هایی هستند که خداوند می گشای

  .تنتوانیم حدس بزنیم که چه نتیجه اي در پس این فرصت ها منتظر شما اس

پولس از زندان نامه اي می نویسد و از ایمانداران می خواهد که دعا کنند 

کالم را بر روي ما بگشاید تا سر مسیح را که بجهت آن در قید افتاده  تا خدا درِ

مردي که در روم در زندان نشسته است منتظر دري است که  .مام را بگوی

بلکه دري است براي دست یابی  ،گشوده شود و منظور او در آهنی زندان نیست

نشست و برخاست پولس فردي نبود که تنها به دنبال  .منفوذ در رو ذيبه افراد 

موضوع را نیز نادیده اما این . نبودارتباط با بزرگان  انگیزه او .افراد بزرگ باشدبا 

درهایی براي دیدن قیصر بگشاید و  ستدر حبس بودن او می توان. نمی گرفت

     ؟چه اتفاقی می توانست بیافتد اگر چنین درهایی به روي وي باز می شدند

یکی از عالی ترین درهایی که خداوند در نسل اول )  22:  4فیلیپیان ( 

    .دسیح به سوي دنیاي توسعه یافته بوباز شدن در انجیل م ،ایمانداران گشود
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جایی که سفر بشارتی  ،ی که پولس و همراهان وي به انطاکیه رسیدندزمان" 

چون وارد شهر شدند کلیسا را جمع کرده ایشان را  ،آنان از آنجا آغاز شده بود

مطلع ساختند از آنچه خدا با ایشان کرده بود و چگونه دروازه ایمان را براي 

به معناي خاص  .دانقالبی در راه بو)  27:  14اعمال ( "  .دز کرده بوامت ها با

جا بود که  نکته کلیدي داستان در آن .دانقالب دنیا را عوض کرآن کلمه 

باید در قلب  .دبو گشودنشخداوند دري را باز می کرد که تنها خود او قادر به 

به آن  واقعاًسپس  ،امتها معجزه اي صورت می گرفت تا به پیغام اعتنا کرده

 يکه نجات دهنده به دنیا آمده و او مرد فقیر می پذیرفتندو  می آوردندایمان 

سپس ما  .بودبود که در فلسطین زندگی کرده و مانند یک مجرم اعدام شده 

رویایی که در آن مسیح به  .مکلمه دري گشود را در کتاب مکاشفه می بینی

ک دري گشاده پیش روي تو گذارده ام که این..... ."یکی از کلیساها می گوید 

اینک بر در  "و آیه معروف )  8:  3مکاشفه (  "... .تکسی آن را نتواند بس

به نزد او در خواهم  ،اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند ،ایستاده می کوبم

و دوباره در )  20:  3مکاشفه (  "آمد و با وي شام خواهم خورد و او نیز با من 

ینجا به این نکته بر می خوریم که خداوند حاکم است که دري بگشاید و او ما ا

درسی که از  .درا به سوي در هایی که پیش روي ما گذارده است فرا می خوان

هایی باشیم که  فرصتست که ما باید به دنبال ا درهاي گشوده می آموزیم این

پس  .داردوي ما قرار خداوند پیش روي ما قرار می دهد و نه مسیري که پیش ر

ما اجباري براي ایجاد فرصت ها از خود نشان نمی دهیم و از سوي دیگر 

منفعالنه نیز عمل نمی کنیم بلکه می خواهیم که خدا ما را در جایی که باید 

 ،مثل پولس که در سفرهاي بشارتی اش حرکت می کرد .دباشیم قرار ده

ی زمان .مهمین کار را انجام دهیتحقیق و تفحص و مشاهده می کرد ما نیز باید 

اگر خداوند آن در را براي  ،ببینیمپیش روي  که توانستیم نوري را از شکاف درِ

از هر  می توانیمتنها در این صورت است که  .بدویمما باز کند باید به سوي آن 

  ) 3:  5افسسیان ،  5:  4کولسیان (  .کسب کنیمفرصتی بیشترین بهره را 
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  ها  فرصتبررسی دقیق 

ی که پطرس با زمان .محسوب می شداو در زندگی  یآن روز نقطه عطف

     فرصتی روبرو شد که هیچ کدام از شاگردان مسیح حتی تصورش را هم 

 .ترا زیر پا گذاش اوهاي  این فرصت تمامی اصول و ارزش .نمی توانستند بکنند

که به خانه مردي باز می شد و به طور معمول هرگز  وي در مقابل دري ایستاد

بدتر  .دیک غیر یهودي بو ۀآن خان .وارد شودبدان خانه نمی توانست پطرس 

نام او  .داو یک یوز باشی بو .یک نظامی رومی بودبود بلکه آنکه آن غیر یهودي 

پطرس به اجبار سه مردي که کرنلیوس فرستاده بود به آنجا  .دکرنلیوس بو

سه بار تمام خداوند در آن رویا از  .داما قبل از آن پطرس رویایی دیده بو .ترف

پطرس دعوت می کند که خوراکی را که بر اساس قوانین عهد عتیق خوردنش 

آنچه خدا پاك  " شد که تکراربخورد و این جمله براي او است را ممنوع 

در آخر رویا روح خداوند به او گفت اینک سه  " .شمرده است تو حرام مخوان

پس برخاسته پایین برو و همراه ایشان برو هیچ شک مبر  .مرد تو را می طلبند

   .مزیرا من ایشان را فرستاد

حتی پطرس به آن سوي در رفت و خود یوزباشی را مالقات نمود که به 

شدند پر از دوستان نشانه احترام به وي تعظیم کرده بود و اتاقی که به آن وارد 

ها بودند که توسط خود  اینان گروهی از امت .دو خویشاوندان آن فرد بو

باشند و پیغام مسیح را  مسیح ،خداوند آماده شده بودند که جزو اولین پیروان

پس پطرس داستان و پیغام مسیح را براي آنان . برسانند به مناطق بسیار دور

در  ،غیر یهوديازل گشت و اولین افرادي روح با قوت بر آن جماعت ن ،شرح داد

این حتی خود پطرس نبود که تصمیم گرفت . نام عیسی مسیح تعمید یافتند

تعمید از مانع  ،چگونه کسی می توانست استاین  سئوال .درا تعمید ده آن ها

  ؟یافتن این گروه شود

در  بایدپطرس  .تاین اتفاق در شهر ساحلی قیصریه به وقوع پیوس

که  اما توضیحی .کردتوضیحات فراوانی از این کار خود ارائه می اورشلیم 
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چطور  .صحیح و مسلم بود ،پطرس به  رسوالن و دیگر  رهبران کلیسا ارائه داد

   حتی اگر در ابتدا چنین به نظر  .ممکن بود که شخص به خداوند نه بگوید

ر ریشه در قوانین خودش را تغییر می دهد و این تفکدارد می آمد که خداوند 

       پس از آن واقعه دیگر درها باز  .تمطالعه کم شریعت و کتب انبیا داش

و بسیاري از رسوالن پیغام نجات را در  می آیندنمی شوند بلکه از پاشنه در 

چگونه می توانیم . می نمایندسراسر امپراطوري به امتها و یهودیان اعالم 

 راهنمائی هاي به  ؟ایجاد شده استبفهمیم که این فرصت از سوي خدا براي ما 

  :زیر توجه کنید 

هاي  هاي شما به عنوان یک ایماندار و یا ارزش آیا این فرصت با ارزش -1

 تصمیم هاي صحیح صرفاً ؟ی که عضو آن هستید هم راستا استزمانگروه یا سا

بر اساس استراتژي و تاکتیک هاي خاصی گرفته نمی شود بلکه بر اساس 

اتخاذ  دها وجود دارن که در پس این استراتژي ها و تاکتیک ،ارزشهاي نیکویی

ها بر اساس تصمیمات شخصی ما ایجاد  ارزش ،از دیدگاه روحانی .می شوند

 .مارزش دهی ،موضوعاتی که براي خداوند ارزشمند هستندما باید به  .دنمی شون

در ابتدا خداوند بر تمام چیزهایی که آفریده بود  چنین اظهار نظر کرد  و گفت 

ی که می خواهیم فرصتی زمانپس  .تبسیار نیکو اس ،نیکو است" . نیکوست" : 

آیا به نظر  .مرا باید از خود بپرسی سئوالرا ارزیابی کنیم در درجه اول این 

   ؟تخداوند این کار و این عمل نیکوس

  چنین در نظر  ؟استآیا این فرصت با اهدافی که شما دارید سازگار  -2

چه از ( مان داریم  می گیریم که ایده اي دقیق و شکل گرفته در مورد اهداف

اکثر مواقع باید فرصت هایی که هیچ ). ی زمانلحاظ شخصی چه از لحاظ سا

مگر آنگه دریابیم که این خداوند است  .مبا اهداف ما ندارند را رد کنی ارتباطی

   .دکه دارد مسیر ما را اصالح می کن

آیا این فرصت روشی است در دستان خداوند که بوسیله آن می خواهد  -3

  ؟اهداف و مقاصد شما را اصالح کند
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 .درهبري متمایز می سازانواع دیگري از رهبري روحانی را از  نکتهاین 

ور هستیم در مورد مقاصد خود تصمیم می گیریم ی که ما کنترل کننده امزمان

اما آنانی  .مو آن طور که می خواهیم نسبت به فرصت ها واکنش نشان می دهی

تحت نظارت مقتدرانه و پر از محبت خالق جهان کار کنند بر  بایدکه باور دارند 

مقاصد و مسیر پیشین خود  ،که  باید فرضیه ها ،ی خواهد رسیدزمان می دانند

به موسی گفته  .دبه ابراهیم گفته شد که باید حران را ترك کن .دغییر دهنرا ت

به سمت قبل از تغییر مسیر شائول طرسوسی  .دشد که باید از مصر خارج شو

هر کدام از ما در زندگی  .دبا غیرت از عقاید فریسی خود دفاع  می کرمسیح، او 

کاري متفاوت با آنچه  تایم شابممکن است از سوي خداوند خوانده شده 

   .مانجام دهی ،ریمانتظارش را دا

از برخی  ؟است کتاب مقدسهاي  آیا این فرصت هم راستاي ارزش -4

چون  .شان باشد هم راستا با تصمیماتآیاتی را پیدا کنند که افراد سعی دارند 

ست ا به معنی این کتاب مقدسکه وفاداري به حقایق فکر می کنند این گونه 

 کتاب مقدسفصل و آیه اي در  باید هر کاري که ما انجام می دهیم که براي

  .داشته باشدوجود 

اما هرگز کالم این ادعا را نکرده است که براي هر شرایطی از زندگی نسخه 

 کسب و کار جدیديوجود ندارد که به ما بگوید در کالم هیچ آیه اي  .اي دارد

فی وجود ندارد که به سوزان بگوید هیچ پاراگرایا نه؟ دیگر آغاز کنیم  يدر شهر

نباید شاخص رشد ده  کتاب مقدسعبارات  یا نه؟ دکه باید با آن مرد ازدواج کن

به ما اصول و  کتاب مقدسحقایق  .دباشن زمانبرابري یا صد برابري یک سا

با  ،د و پس از آن است که ما باید بر اساس تمییز روحانینارزشها را ارائه می ده

   .مروشهاي روحانی تصمیم گیري کنی

این فیلتر  ؟ی را نقض می کندکتاب مقدسهاي  آیا این فرصت ارزش -5

می شود که ایمانداري در یک شرکت از آن این فیلتر مانع  .تاس یبسیار مهم
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پورنوگرافی استخدام  شود و مانع از آن می شود که یک هاي تولید فیلم 

   .درقباي خود را از صحنه حذف کن یر اخالقیغهاي  نماینده مسیحی با روش

حس شود که هم اکنون باید با جماعت دیگري اگر این احتیاج  - 6

همکاري کنیم آیا رهبر می تواند اعضا را قانع کند که این تصمیمی براي همه 

 شایدگذاري روحانی است  تأثیرموضوع ظریف دیگري در نکته این مفید است؟ 

خداوند دري بر روي یک فرصت مناسب می گشاید و رهبر باید آن فرصت را 

مواقع بسیاري بوده که افراد ادعا کردند که براي این اما می دانیم که . در یابد

در حقیقت یک سخنرانی ولی  کرده استرا هدایت  آن هاخداوند تصمیم 

ی ما می توانیم از مانز .دنبا خود همراه سازماهرانه اي بوده تا افراد جماعت را 

بررسی  تصمیماتاین  بارةرفتن به مسیرهاي دلخواه محافظت شویم که در

هستند این چنین تنها رهبران سست  .مباشی کردهو با دیگران مشورت نموده 

باره به بیرون می جهند و از دیگران نیز انتظار  که از مسیر قبلی خود به یک

را  آن هاي که در انتظارشان است دارند بدون داشتن هیچ اطالعی از چیز

همان در واقع دید ( ممکن است خدا دیدي را به یک رهبر بدهد  .دپیروي کنن

توسط  آن هاترجیح می دهند که دید  حکیماما رهبران ) شخصی است  تجربۀ

مراقب رهبرانی باشید که ایده بزرگ و  .دشاخص هایی منطقی آزموده شو

در مورد لزوم اطاعت و وفاداري به  و سریعاً جدیدي را بر روي میز می گذارند

   .دخود سخن می گویند و شما را مجبور به انجام آن ایده می کنن

ست که از ا تجربه خواهد نمود اینآن را چیزي که هر رهبر دیر یا زود 

       آینه پنجره کناري به پشت سر خود نگاه می کند و افسوس فرصت هایی را 

زیرا  از او بر نمی آید،اکثر مواقع دیگر کاري  .تداده اسمی خورد که از دست 

توانیم انجام دهیم  اما کاري که می قابل بازگشت نیستآنچه اتفاق افتاده دیگر 

فقط  و بدانیم که چه اتفاقی افتاد واین است که از آن تجربیات درس بیاموزیم 

  .ممتمرکز آن فرصت از دست رفته نشوی
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دهیم که کسی با سخنانش ما را از آن فرصت دور آیا ما می توانیم اجازه 

رهبران  ؟در تعهد خود بوده ایماي آیا ما دچار کمبود انرژي و کاستی  ؟کند

خود  زمانگذرگاه هایی که در  .دباهات گذشته خود درس بیاموزنباید از اشت

مانند فرصت هایی خوبی بودند اما در واقع آرزوها و برنامه هاي شخص دیگري 

باز هم ما قادر نیستیم گذشته را تغییر دهیم و نباید که با افسوس و  .دبوده ان

  .یوس شویمأناراحتی م

قسمتی از بلوغی است که هر رهبر  هاها و سپس بررسی آن  دیدن فرصت

ی که زمانتا  ": ست ا این ،آنچه ما باید بدانیم .دباید آن را پشت سر بگذار

اما براي رهبران   ".دما وجود دارن زندگی می کنیم هنوز فرصت هایی در مقابل

مهم است که اغلب باز ایستاده و تمایالت شخصی خود را در مورد مسیر و 

رهبر تهاجمی که درها را در مورد یک در ابتداي این فصل ما  .دفرصت بسنجن

 منتظر است فقطرهبر منفعل که  صحبت کردیم و او را با یکمی شکند 

این  .دریشه در خلق و خوي ما دارن یش غالباًاین دو نوع گرا .کردیممقایسه 

ها می توانند به سوي مثبت هدایت شوند البته اگر ما بر آن آگاهی  گرایش

همچنین به رهبرهایی محافظه  .فعال و پر انرژي نیاز داریم یما رهبران .مباشی

باعث ایجاد اگر چه ممکن است شخصیت این دو گروه با یکدیگر  .کار و متفکر

توسط را که خداوند اراده کرده که کارش  ند اما باالخره می فهمیمتنش گرد

 در مقابل محدودیت آنچه ما  راافرادي با خلقیات متفاوت و متضاد انجام دهد و 

ست که ایمان داشته باشیم و بدانیم ا اینمحافظت می کند هاي شخصیتی مان 

یچ و خم ها را ها و پ و بپذیریم که خداوند پیشاپیش ما در حرکت است و راه

   .دمسیح هدایت خواهد کر یعنی می شناسد و ما را به سوي بندر
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  هشتمفصل 

  .خالق باشید

  

ª پر حرارت و  ،خالقانه ،هنر چیزي است ،یک نقاشی نیست اً رفهنر ص

  » .نه ماده و جسم ،هنر معنا و ارتباط است  .شخصی

  لفؤسس و مؤست گودین م

  

 .وجود دارد  تصویر یک جستجو استگاهی تصویر صحیحی که از رهبري 

مثل  ،نگاهی به سوي مکانی دور که به هر قدم در آن مسیر معنا می بخشد

مسیر حرکت یک ایماندار به سوي آسمان که مشخص کننده روش زندگی او 

. استدر طول این مسیر است و گاهی هم بهترین کلمه براي آن کلمه نبرد 

پس  .است آن هاقعی ادیدن دشمن ورهبري به معناي کمک به افراد براي 

رهبري روحانی یعنی کمک به مردم براي مبارزه با گناه و جنگیدن علیه 

دیگري که براي رهبري وجود دارد  چشم انداز .توسوسه هاي شریر اس

ست که خداوند به ما اجازه ا واقعیت مهمی که وجود دارد این .خالقیت است

در  .مدر چیزهایی جدیدي که او می آفریند نقشی داشته باشی تامی دهد 

نبرد مشکالت خود را  .تحقیق ها و جستجوها وارد ماجراجویی ها می شویم

می دهد انجام  ،دارد اما همه این مسائل در مقایسه با کاري که خداوند خالق

   . هیچ است

ی که ما خدمت جدیدي را بنیاد می نهیم یا کاري جدیدي را شروع زمان

هاي  راه دردر واقع ما  ،توجه دارد ها انسانمی کنیم که به نیازهاي اساسی 

. ی خواهد اجرا کند  شریک می گردیممبتکرانه اي که خداوند بر روي زمین م

ی که زمان یا می که نوع جدیدي از آموزش را امتحان می کنیزمانهمچنین 

ی که خالقیت هاي جدیدي زمان یا کلیساي جدیدي را بنیان گذاري می کنیم
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در واقع ما با خدا شراکت و  ،را وارد الگوهاي قدیمی پرستشی می کنیم

دانش روش انجام کارها  ،ارتباطات ،تحصیل ،در تجارت .مهمکاري می کنی

می روید و  "ج  "و سپس به  "ب  "به پله  "الف  "از پله  .دسیري منطقی دار

را اضافه   Yآغاز کرده و عنصر   Xبا عنصر .داین کار را تا به آخر ادامه می دهی

صد  .و به محصول دلخواه می رسیدوارد نموده را   Zکمی از عنصر  .می کنید

سید و در این طور ادامه دهید تا به میلیون بر را به هزار تبدیل کنید و همین

در دنیاي امروز خالقیت باالترین  .دموقع است که شما به هدف خود رسیده ای

سسات برتر به دنبال رشد کیفی کار ؤم .دجایگاه را در زمینه هاي مختلف دار

و توجه بیشتري به روشی که بوسیله آن  .رشد کمی آن خود هستند و نه صرفاً

 .ند تا رسیدن به خود هدفیک فرد به هدف خود می رسد معطوف می دار

تکنولوژي پزشکی  ،کارهایی چون حسابداري براي رسیدگی بهافرادي گوناگون 

آنان افرادي هستند که عنصر ذهنی صحیح را به  .و اقتصاد استخدام می شوند

د و بدین نهنر را به تولیدات خود می افزای آن ها .دکار خود اضافه می کنن

   .دبسیار مهیج و زیبا می شو آن هاترتیب نتیجه کار 

بلکه این طرز تفکر اصلی  ،ارزشمند شمردن خالقیت چیز تازه اي نیست

خداوند آفریننده مغز ماست  .بر زندگی کتاب مقدساست از نگرش باستانی و 

توانایی این را  ها انسانخداوند می خواهد که همه  .تاز دو نیمکره چپ و راس

م از هنر در رویکردشان نسبت به زندگی داشته باشند که هم از نظم و ه

  اما حداقل باید  ،گذار نباید خالق باشندتأثیرلزوما همه افراد  .داستفاده نماین

در زیر به  .دبراي خالقیت ارزش قائل باشند و افراد خالق را به کار بگیرن آن ها

چگونه یک رهبر می تواند خالقیت را در کار خود اضافه  این کهچند مثال از 

   .ماشاره می کنی ،کند

  ًزیرا  ،دهی  کندزمانسا رهبري قصد دارد که کارکنان کلیسا را مجددا

بوجود آمده در روند کار نشان دهنده آن است که به کارگیري  يناکامی ها

یگر پاسخ گوي افراد در پست هایی که پنجاه سال پیش بنا نهاده شده اند د
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بنابراین در روند کار تجدید نظر شده و لیست جدیدي  .تنیازهاي امروز نیس

بحث  .دبدون پست ها و خدمات قدیمی بر روي میز مذاکره گذاشته می شو

آن باعث ایجاد نگرش خالقانه جدیدي بین  آن هاهاي چند ماه آینده رهبران 

   .گرددکلیسا می جدیدي در  کامالًشده  و باعث تشکیل ساختار  ها

 احساس   چنین  می کردسخنرانی  با یک روشها  واعظی که سال

می کند که کار او بی نتیجه و تکراري شده و آنچه او ارائه می دهد گویی 

وي تصمیم  .دحساب و کتاب شده و حتی مکانیکی به حساب می آی ،مصنوعی

ایجاد خالقیت در سخنرانی هاي خود اختصاص  بهرا سال جدید می گیرد که 

کار او  .دهاي قدیمی مقابله کن دهد و با وسوسه استفاده از استاندارها و مثال

اما دیگر سخنرانی هاي او فرحبخش شده و واکنش خوب  ،سخت تر می شود

  .دمخاطبین را در پی دار

 زمانصاحب یک شرکت تصمیم می گیرد که پست جدیدي را در سا 

رسیدگی  زمانبه نوآوري و خالقیت در ارتباطات درون ساتا یجاد کرده خود ا

هاي مصنوعی جاي خود را به روابط  مالقات هاي کسل کننده و گزارش .کند

کوتاهی روحیه کارکنان باالتر می رود  زمانکارکنان می دهد و در  بینپویا در 

و به آن عالقه  ایده ها و اطالعات آشنا شدهاز با نوع جدیدي  آن هازیرا که 

   .دنشان می دهن

   تیم پرستشی یک رهبر پرستشی یک کلیسا تصمیم می گیرد که

تشکیل دهد که براي پرستش هاي جلسات برنامه ریزي کنند و دیگر روش 

قدیمی رقابت میان پرستش کنندگان و این که چه کسی بهترین برنامه 

   .به کناري بگذاردپرستشی را اجرا کرده است را 
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 ،مالقات هایی که هر هفته افراد خالق مختلف در زمینه هاي موسیقیدر 

هنر و ارتباطات با واعظ کلیسا دارند باعث می شود که بتوانند  ،نویسندگی

   .داجرا نماین خالقانهجلسات پرستشی آینده را به شیوه اي جدید و 

  

  ایجاد فرصت براي خالقیت

وجود دارند که احساس تعلق ي مسیحی افراد خالق بسیاري ها زماندر سا

ارزش  آن هازیرا احساس می کنند که استعداد  .ندارند ها زمانبه این سا

بدین گونه است که  توانایی هاي خدادادي افراد مورد  غالباً .دگذاري نمی شو

فقط می خواهند که  ها زمانرهبران سا .دتوجه و ارزش گذاري قرار نمی گیر

غیر ضروري  آن هابه نظر  ،یت در مسیر انجام کارخالق کار انجام شود و عموماً

این طرز تفکر  .داست و باعث خرابی  در کار و حتی مزاحمت در آن می شو

 ییسف بار است زیرا که خالق جهان هر استعداد را براي هدف خاص و نیکوأت

   .دآفریده است و قرار نیست کارهاي خداوند و خود خداوند کسل کننده باشن

ی از این موضوع داشته باشیم بدن کتاب مقدسمقایسه اي  اگر بخواهیم

ها براي منظور  هاي مختلفی است و هر کدام از این بخش داراي بخش انسان

 ،ها براي کار کردن دست ،ها براي دیدن هستند چشم .دخاصی خلق شده ان

ها براي شنیدن و هیچ بخشی از بدن نمی تواند بگوید  گوش ،پاها براي حرکت

نیاز ندارم و هیچ بخشی از بدن نمی تواند ادعاي استقالل  دیگريکه من به 

جا جمع  مسئله این نیست که چگونه می توانیم همه افراد هنرمند را یک. کند

خواه کلیسا یا  ،خواه یک شرکت باشد ،زمانبلکه روند کلی یک سا ،مکنی

   .دا یک آژانس باید حرکتی دائمی و روحی پویا داشته باشمدرسه ی

ست ا بهترین نوع خدمتی که در رهبري تک تک افراد انجام می شود این

که خدمت یک رهبر باعث شناسایی و به کار گیري ایده هاي جدید و متکبرانه  

و  تدر رهبري روحانی خالقیت و ابتکار نوع جدیدي از تفکر و رفتار اس .دشو
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      رهبر به هر فرصت و مشکل با دیدي باز و فروتنانه  به عنوانشما در آن 

مقابل وسوسه قضاوت سریع و راه حل هاي در رهبري که در آن  .دمی نگری

ي هزاران وخالقیت چیزي است که ذهن ما را به س .شودعجوالنه مقاومت می 

ما در دام مسائل امکان و احتمال باز نگاه می دارد و باعث می شود که افکار 

   .دواضح و آشنا گرفتار نباش

طبیعت  خداوند را به  ،نو آوري در رهبري روحانی این کهمهم تر از همه 

افراد می شناساند که همواره در حال ساختن چیزهایی نو و نو ساختن چیزهاي 

ی که مردم در تاریکی زمان .داین باعث امیدوار شدن افراد می گرد .تقدیمی اس

 هایی زندگی گی گرفتاري می شوند و هیچ راهی براي فرار از روشو افسرد

مانند این آیات   .دمی آین آن هابه کمک  کتاب مقدسوعده هاي  ،شان ندارند

پس اگر )  5:  21مکاشفه (   .اینک همه چیز را تازه می سازم  "که می گوید 

چیزهایی کهنه در گذشت اینک  .تکسی در مسیح باشد خلقت تازه اي اس

پس ما چرا از این الگو براي )  17:  5دوم قرنتیان (  "همه چیز تازه شده است 

 يچیز هراگر خداوند در حال تازه ساختن  .مانجام کارهاي خود استفاده نکنی

  .ماست پس چرا ما باید خود را به آنچه کهنه است محدود کنی

را  آن ها او. این است عمل می کند ها انسانروشی که خداوند در زندگی 

عالقمند به ایجاد روش ها و  شکه چقدر خود می دهدتازه می سازد و نشان 

مشارکت  ،دیگر عبارتیرهبري خالقانه به  .تکارهاي جدیدي در خدمت ما اس

    .استبا کار احیا کننده هر روزه روح خدا 

  

  لزوم تازگی

روشی عادي  .تیک مسئله اختیاري نیس ،کاري جدید  استفاده از روشهاي

روزي مسیح به افراد سنت  .داست که خداوند بوسیله آن ما را هدایت می کن

که اگر شراب تازه را در مشک کهنه  ": گرایی که بن بست رسیده بودند گفت 

او با افرادي سخن می گفت  .) 17:  9متی (  " .دمشک پاره خواهد ش ،بریزند
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بلکه تمامی  ،نه تنها حقایق مذهبی خود را حفظ کنند که بشدت سعی داشتند

سنت ایمان  "به گفته جارسوال پلیکان  .دروشهاي سنتی آن را نیز به جا آورن

  " .زنده مردگان است و سنت ایمان مرده زندگان

استفاده  آن هامسیح براي ساختن مشک از  زمانپوست حیواناتی که در 

 ،شکننده و نازك می شد و  این نوع مشک هاي کهنه  زمانمی شد در اثر گذر 

هر روز جدید به معناي روش  .دوسیله نگه داري خوبی براي شراب تازه نبودن

 .تهر چند ماهیت اصلی آن خدمت تغییر نکرده اس ،خدمتی جدیدي است

رهبري روحانی کاري سخت است زیرا ما همواره باید تفاوت بین روش و 

بی تغییر  کتاب مقدسماهیت اصلی حقایق  .داشته باشیم ماهیت کار را مد نظر

     باقی می مانند اما هنرهاي که ما براي انتقال این حقایق به کار می بریم 

  . می توانند همواره تغییر یابند

باید  .دمبتکرانه براي اشخاص خاص خطر محسوب می شو واقعاً ةهر اید

راست  ،انتظار مخالفت در برابر ایده خود را داشته باشیم حتی ممکن است

حتی یک  .دآزمایی  مفاهیمی که آن را منتقل می کنیم به چالش کشیده شو

     روش جدیدي براي توصیف مفهومی نسبی باعث ایجاد اصطکاك در افراد 

       نشان  به طور طبیعی افراد به مسائل قدیمی گرایش بیشتري .دمی شو

  .دمی دهند تا مسائل جدی

قدرت بحث ها  را به مسیر جدیدي هدایت کند  این کهبراي خالقیت 

و این کار به مفهوم از دست دادن آنچه در گذشته  دشکافتن دیوار ها را دار

گاهی  .تحفظ و نگهداري بهترین ها اس به معنیبلکه   ،کسب کرده ایم نیست

کاري را انجام دهیم که تا به  ": و آن این است  خالقیت معناي ساده اي دارد

یا به جایی برویم که هیچ کس تا به حال  ".حال کسی آن را انجام نداده است

به صد زبان ترجمه  ،فیلمی که پر بیننده ترین فیلم در تاریخ بوده .تنرفته اس

شده و میلیاردها بار در سه دهه اخیر  دیدهتوسط صدها میلیون نفر  ،شده

   .استپخش شده فیلم مسیح 
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تمام فیلم هایی که در مورد زندگی مسیح ساخته شده تا کنون بسیار 

فیلم مسیح توسط منتقدین بسیاري به باد انتقاد گرفته  ،بحث انگیز بوده اند

اخته این فیلم از زندگی مسیح که بر اساس انجیل لوقا س آن هاشده و به نظر 

اگر به  .دشده شرح حالی یکنواخت و کسل کننده اي از زندگی مسیح دار

ه داشتن اصالت و اعتبار داستان کرده اتالشی که سازندگان این فیلم براي نگ

که به  ،می بینیم که هدف سازندگان این فیلم این بوده  ،اند نگاهی بیاندازیم

بنابراین  .فادار بمانندمفهوم و هدفی که لوقا در انجیل خود نگاشته است و

پانصد محقق و رهبر در تحقیقی تاریخی که براي ساختن این فیلم انجام شد 

هیچ کس نمی تواند  ،را کنار بگذاریم آن هاهاي کار  اگر روش .دشرکت کردن

 در ساختن این فیلم گذاشته است  را زیر آن هاي را که کار خالقانه تأثیر

افراد زیادي را به خود جلب کرده و باعث انجام این فیلم توجه  .دببر سئوال

خرافه و   بحث هاي مهیج و چالش انگیزي در باره مباحث مختلف خصوصاً

تاکنون دویست میلیون نفر با دیدن این فیلم  .تروحانیت و شرارت شده اس

رویاي ساختن این فیلم قسمتی از  .دتصمیم گرفته اند که مسیح را پیروي کنن

در  .در سر داشت 1945به نام بیل برایت در سال  یفرد جوان اشتیاقی بود که

تحقق آن ایده  زماناما  ،بوداي مبتکرانه  کامالًیک ایده  ،این ایده خود زمانآن 

اما وقتی این ایده  ،فیلم تا سی و چهار سال بعد ساخته نشد .نبود زماندر آن 

   .دها نفر ش گذاري بر میلیون تأثیراز یک رویا به حقیقت تبدیل شد باعث 

عمل  .دگذاري روحانی ایجاد می کن تأثیرخالقیت قدرت عظیمی در 

خلقت در پیدایش نشان دهنده اشتیاق الهی براي ساختن چیزهاي جدیدي 

اینک همه چیز را نو  " .ي آخر نو آوري ادامه خواهد داشتها زماناست و تا 

    که ما به شباهت خداوند آفریده از آن رو )  21:  5مکاشفه (  " .می سازم

  .مشده ایم قادریم که خالقیت و نو آوري داشته باشی

که خداوند انجام می دهد که همانا اي  البته نه به صورت خلقت و نوآوريِ

که از  است  هایی جدیدي بلکه تالش براي کشف راه ،آفرینش از هیچ است



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١١٨

 

 . هستند را شکل دهیمزندگی افرادي که تحت رهبري ما  شودمی  آن هاطریق 

ی آشکار می شود که ما توانایی ها و زمانقدرت رهبري  و خالقیت در رهبري 

آن ما فقط به  .ممان  را تشخیص می دهی خالقیت هاي افرادي تحت  رهبري

      را بسوي مسیري هدایت  آن هابکنند بلکه چکار نمی گوئیم که باید  ها

هاي آشکاري از  شان می توانند خالقیت نیم که فراتر از تصور رهبرانمی ک

   .دخود  در کارها بروز دهن

  

   .مچگونگی در رهبري خود خالقیت را حفظ کنی

گذاري روحانی هستید شما باید به خدمتی که به آن  تأثیراگر در جایگاه 

خوانده شده اید وفادار بمانید و در عین حال دنبال کارهاي خالقانه اي باشید 

این کار می تواند به چند روش  .دکه خداوند می خواهد از طریق شما انجام ده

  :زیر انجام پذیرد 

ا براي وارد کردن خالق هستید ی آیا شما طبیعتاً .داوال خود را بشناسی

به یاد  ؟دیگران تکیه می کنیدبه تفکر هاي جدید و ایده هاي جدید به خدمت 

افرادي که  .دداشته باشید که روح به هر شخص عطایاي متفاوتی می بخش

 و به طور حتم نباید خالقیت را صرفاً نیست که تظاهر کنندخالق نیستند نیاز 

آینده را مانند بوم نقاشی  .دنبه آن خاطر که خود خالق نیستید سرکوب کن

چنین تصور کنید که  ،کاري را که انجام می دهید .تببینید که هنوز خالی اس

خوشحال باشید که آینده را می دانید  .تمانند داستانی در حال نوشته شدن اس

ید یعقوب باب چهار را به اما ما با .دو این چیز مانع برنامه ریزي شما نمی شو

   .مخاطر بسپاری

                       هان اي کسانی که می گوئید امروز و  فردا به فالن شهر "

رت                               سال بسر خواهیم برد و تجا خواهیم رفت و در آنجا یک

                                            حال آنکه نمی دانید خواهیم کرد و نفع خواهیم برد 

                                     مگر  ؟که فردا چه می شود از آنرو که حیات شما چیست
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                                                       ی ظاهر است و بعدا زمانبخاري نیستید اندك 

                                                          به عوض آنکه باید گفت که  .دناپدید می شو

  ".ماگر خدا بخواهد زنده می مانیم و چنین و چنان می کنی

  

 .دگروهی را براي تبادل نظر و تفکر درباره ایده هاي جدید شکل دهی. دوماً

اما مراقب باشید که گروه را توسط افراد صحیح براي اهداف صحیح انتخاب 

 آن هاتشکیل یک کمیته متشکل از سی نفر و دادن آزادي به هر کدام از  .دکنی

ممکن است  ،براي ابراز نظرات خالقانه خود راهکاري خالقانه به نظر نمی رسد

مفید بوده و  آن هاحتی فرصت نکنید که به افراد بگوئید کدام یک از نظرات 

  از  .دانجام نده هیچ کار بنا کننده اي آن هااین باعث می شود که اجتماع 

چه کسی در بحث درباره  این که .دگروه هاي کوچک نوآوري استفاده کنی

از ایجاد کمیته هاي دائمی اجتناب  .دخود برگزینی ،خالقیت شرکت کند را

  .دنیروي کار را در گروه هاي تک مسئولیتی اضافه کنی .کنید

د یشما نمی توان .دمطالعه کنید و باز هم مطالعه کنی ،مطالعه کنید. سوماً

 .دآغلی بسازید اگر برنامه و کار و ابزار دارید ولی چوب و الوار الزم را نداری

اشکال و  ،ی که مطالعه می کنید شما در حال انبار کردن الوارها در سایزهازمان

ی که شما مغزي پر از مطالب مختلف دارید  خواهید زمان .دانواع مختلف هستی

ی که مغز شما خالی از اطالعات زماننه  ،ق کنیدتوانست چیز هاي نو را خل

   .تاس

در دنیاي  .دکپی نکنی آن هااز دیگران الگو برداري کنید ولی از . چهارماً

 .ي مختلف ایده هاي بسیار خوبی وجود دارندها زمانامروز مسیحیت در سا

برخی از این ایده ها باعث نو آوري هاي بسیاري می شوند و ارزش این را دارند 

پیروي کرده و خود  آن هارا مطالعه کرده و حتی از برخی از عناصر  آن هاکه 

اما اگر ما همواره دنبال یافتن راه حل هستیم و ایده  .مرا به کار گیری آن ها

رسیده اند خواهیم  آن هاجه اي که به همان نتی افراد را کپی می کنیم معموالً
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رسید و ارزش خالقیتی که آن شخص در نوآوري خود داشته را دیگر در 

اگر رویکرد  .تسرقت ایده هاي دیگران کار درستی نیس .تکارمان نخواهیم داش

کات و پیست کردن ایده هاي دیگران باشد به نتایج جالبی  ما در رهبري صرفاً

بنابراین از . یشه حاصل کارمان  ناقص خواهد بودهم .ددست پیدا نخواهیم کر

  .درا کپی نکنی آن هاایده هاي دیگران استفاده کنید اما 

گذاري در  تأثیر تقریبا همه انواعِ .ددر ارتباطات خود خالق باشی. پنجماً

ی اتفاق می افتد که افراد زمانبدترین سناریوها در   .داردخود عنصر  ارتباط را 

یادداشت  ،ها را شنیده اند همه این حرف آن ها .دفاصله می گیرناز رهبر خود 

سخنرانی هاي تشویق کننده او را بارها و بارها شنیده  ،هاي رهبر را خوانده اند

مردم یک موعظه را بارها گوش  .دآن قرار نمی گیرن تأثیراند ولی دیگر تحت 

ند که ارتباطاتی احساس می کن آن ها .کرده اند و از کلیشه ها خسته شده اند

 آن ها .مردم فقط دور خود می چرخند را دیگر تحمل نمی کنند آن هاکه در 

در رهبري روحانی ما مجال این را نداریم که انرژي و  .ددیگر بی توجه شده ان

ارتباط  .تاین موضوع بسیار مهمی اس .هر نفس خود را به بطالت هدر دهیم

باید افرادي را کشف کنیم که  .ددارخالقانه با مردم نیاز به تالش بیشتري 

و ادبیات و وب سایتها به خوبی و خالقانه استفاده  تصاویرقادرند از کلمات و 

ی که همه این امکانات گرد هم آمدند و زمان .مکمک بگیری آن هاکنند و از 

روشهاي جدیدي براي  باید رهبر پیغام رضایت بخش و واضح خود را ارائه داد

این  باعث می شود مردم با انگیزه بیشتري به  .به کار گرفتجلب توجه مردم  

سخنرانی توجه کنند و احساس کنند که خود نیز قادرند جزو جنبش جدیدي 

در بسیاري از گروه هاي مدیریتی خالقیت  .شکل گیري استباشند که در حال 

 ،روشی براي جذب مشتریان جدید ،وسیله اي براي رسیدن به هدفی خاص

روشی براي فروش بیشتر یک محصول پس از تجدید نظر در تولید آن و گاهی 

نکات بسیاري در مفهوم خالقیت اما  .مصرفا روشی است براي جلب توجه مرد

   . مستتر است
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گذاري را درك کنیم خواهیم دانست که به  تأثیراگر ما اهمیت روحانی 

نها یک روش براي خلق روشی تازه ت .تکار گیري خالقیت در آن ضروري اس

ی کتاب مقدسدر دیدگاه الهیاتی و  .تکار نیست بلکه هدف اصلی کار ما اس

ی زمانما  در دوره : چنین نگرشی نسبت به زندگی وجود دارد که می گوید 

 " .دزندگی می کنیم که در آن تاریخ با آفرینش و باز آفرینی معنا پیدا می کن

 ي آخرها زمانو رویایی که درباره )  1:1پیدایش (  "آفرید ... .در ابتدا خدا

و دیدم آسمانی اول و زمین اول در گذشت و دریا  ": دیده شد چنین است 

   "الحال همه چیز را نو می سازم  "و آن تخت نشین گفت ... .ددیگر نمی باش

کار خلقت و نو سازي کار همیشگی خداوند بوده و )  5و  1:  21مکاشفه ( 

فرصتی که ما در  .توسیله اي براي تحقق یک هدف نیست بلکه خود هدف اس

 زمانست که کاري جدید و ائتالف هاي جدید و ساا رهبري روحانی داریم این

ه به مردم ي جدیدي را  براي انجام کار خداوند ایجاد کنیم و پیش از همها

  .گردندکمک کنیم که تبدیل به خلقت جدیدي در مسیح 
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  نهمفصل 

  ها بحرانرویا رویی با 

  

ª  و در آن وجد نمائید هر چند در حال اندکی از راه ضرورت در تجربه هاي

گوناگون محزون شده اید تا آزمایش ایمان شما که از طالي فانی با 

آزموده شدن در آتش گرانبها تر است براي تسبیح و جالل و اکرام 

  » .یافت شود و در حین ظهور عیسی مسیح

  ) 7 ،6: 1اول پطرس ( 

  

زلزله پوسته زمین  زمانطور که در  باعث می شوند همان ها بحران

به  بحرانخود کلمه  .ددر زندگی ما نیز قسمتهایی شکافته شو ،شکافته می شود

ي ها زمان .نقطه عطفی در زندگی ما ،ی براي تصمیم گیري استزمانمعناي 

در زندگی و تجربیات هر فرد باعث می گردند تا یی هستند که ها زمان ،یبحران

ها و پاسخ گویی هایی است اتفاقات خاصی رخ  که داراي مسئولیت يرهبر

گذاري  تأثیریک رهبر بتواند د که در آن ند و باعث ایجاد شرایطی گردنده

هستند که می توانیم  موقعیت هایی ها، بحران .روحانی خود را تقویت نماید

ظات لح ها بحران .متري کسب کنیشدرباره غرایض اصلی خود اطالعات بی

گویی قلب مردم شکافته می شود و  آن هاسرنوشت سازي هستند زیرا که در 

هایی جدیدي ممکن  آنچه در قلب مردم است خارج شده  و حقایق و ارزش

   .دجایگزین  شو آن هااست در  قلب 

عبور از  ۀاتی که در زندگی روحانی افراد وجود دارد تجربتأثیراز تمام 

افراد  .شامل می شودرا گذاري بر زندگی افراد تأثیر میزانبیشترین   ها بحران

در  .دهرگز مسیرهاي خطرناك و غم انگیز زندگی خود را فراموش نمی کنن

را یاد داشتن ایمان  آن هاي زندگی است که ن هااي واقعی و در طوفها بحران
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سازنده ترین آن از آب در  ،گاهی مخرب ترین تجربه ها در زندگی .دمی گیرن

  .دمی آین

 

  خدمت حضور 

: ي سختی به ما می گویدها زمانبارها در کالم نوشته شده که خداوند در 

  " .ترا ترك نکرده ام و تو تنها نیستی ،من اینجا هستم "

  ) 14:  33خروج (  .دروي من خواهد آمد و تو را آرامی خواهد بخشی 

    .دخداوند نزدیک شکسته دالن است و روح کوفتگان را نجات خواهد دا 

  ) 18:  34مزامیر ( 

     .دها فورا یافت می شو مددکاري که در تنگی ،خدا ملجا و قوت ماست

  ) 1:  46مزامیر ( 

سیرت شما از محبت نقره ها خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید زیرا 

بنابراین ما با دلیري  .دکه او گفته است تو را رها نکنم و تو را ترك نخواهم نمو

به من  انسانگوئیم خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود  تمام می

  ) 5:  13عبرانیان ( .چه کند

یعنی  ،ی به خدمت حضور استوار استبحراني ها زمانکمک به مردم در 

همدلی با افراد براي  آگاهی و پذیرش مسئولیت و .آن هاحاضر بودن در کنار 

جزو سخت ترین  ،داده باشدم یک رهبري که همواره می خواهد کاري انجا

این  .دتنها در جایی حضور داشته باشد و کاري نکن  این کهیعنی  ،کارها  است

 .درسد  و گویی توهین محسوب می شو خدمت به ظاهر کم اهمیت بنظر می

؟ نتیجه اش دچطور  ممکن است که حضور صرف در جایی با معنا و مفید باش

قلب کسی که از کار باز ایستاده  ،دکتر قادر است ،در اتاق اورژانس ؟چیست

و  ،یا یک آتش نشان شعله هاي کشنده آتش را خاموش کند ،احیا کندرا است 

ها انواع کمک هایی  این ،یا یک پلیس می تواند یک مجرم را به زندان بیافکند
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بنابراین  یک رهبر  .دی به نظر ما ارزشمند می آیبحراني ها زمانهستند که در 

   .دنیز همیشه دوست دارد مشکلی  را حل کن

در ابتدا حل کردن مشکل اهمیت ندارد   ،آغاز می شودی بحراناما وقتی 

که  موقعیتی  در گذاري روحانی است که می تواند تأثیرزندگی و این بلکه 

شود و این خدمت  لشخاصباعث ایجاد تغییراتی پایدار در زندگی  بحرانی است

ها در  ی که قوم یهود سالزمان .گرددتنها بوسیله خدمت حضور میسر می 

لیکن  ،نگران آب و غذا و دشمنان و بیماري بودندو بیابان سرگردان بودند 

  .پیشنهاد کرد حضور خود را آن هاخداوند تنها یک چیز به 

مقدسی براي و محلی و  ". حضور خداوند در بیابان درخیمه ملموس بود

این بدان معنا نبود  .) 8:  25خروج (  "من بسازید تا در میان شما ساکن شوم 

اما  او برگزید  ،که خالق جهان براي ساکن شدن به خیمه اي نیاز داشته باشد

خیمه روشی بود که خداوند به  .ددر زندگی هاي ما ساکن شو ،که در میان ما

  آنچه را ما خانه می نامیم او نیز خانهوسیله آن به ما یاد آوري می نمود که 

معناي خیمه در بیابان آن بود  .دحتی اگر در واقعیت خانه واقعی نباش ،می نامد

جستجو  ،ی که راه می رویمزمانکه زندگی هاي ما همواره در حال حرکت است 

ست که خداوند ا تنها امید ما این ،می جنگیم و زحمت می کشیم  ،می کنیم

به آن خیمه بنگرید ایده آن توسط خداوند ارائه شد و نه  .تماس آسمانی همراه

میان مردم خود  ی را بنا می کند و دریخداوند همواره خیمه ها .انسانتوسط 

بطور خالصه خدمت و ماموریت مسیح را یوحنا در انجیل خود  .دساکن می شو

ه کلم ."کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد  "چنین توضیح می دهد 

اشاره اي واضح به  .به معنی نصب خیمه است "  dwell"ساکن شدن 

او  .دهم اکنون نیز همان خدا آن کار را تکرار می کن .سرگردانی قوم در بیابان

حضور او مهم است پس حضور افرادي که  .ددر میان ما ساکن می شو

  .استي مختلف مهم ن هااگذاري روحانی دارند نیز در مکتأثیر
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اگر احساس می کنیم که حضور داشتن در جایی ناکافی و مفید نیست 

گذاري روحانی ما همواره  تأثیردر . باید این احساس منفی را از خود دور کنیم

در موقعیت هایی قرار می گیریم که قادر نیستیم چیزي را در آن درست کرده 

مرده بدنیا  هیچ کس قادر نیست براي خانواده اي که بچه اي .مو تغییر بدهی

هیچ کس قادر نیست شخص زنا کاري را مجبور کند که  .دکاري بکن ،آورده 

همسرش را عاشقانه محبت کند و هیچ کس نمی تواند شرایط یک ورشکسته را 

 تاست که به مردم کمک کنیم  ا آنچه ما قادریم انجام دهیم آن .دتغییر ده

لین واکنش در رویارویی با اما او .قدم بعدي را در زندگی خود درست بر دارند

توجه  آن هاآنجا باشید و به  ،بروید آن هاباید این باشد که به نزد  بحرانیک 

 آن هابه  ،رهبران خوانده شده اند تا همواره در درماندگی هاي مردم .دکنی

   .دکمک کنن

. ها بر می افرازیم اعانت من از کجا می آید چشمان خود را به سوي کوه "

:  121مزامیر (  " .جانب خداوند است که آسمان و زمین را آفرید اعانت من از

توسط هزاران نفر در هزاران شرایط متفاوت  ،اهمیت خدمت حضور ) 2و1

 می توان جمالت که آنان به رهبراناهمیت حضور را سنجیده شده است و 

 آن هاو  ". متشکرم که آمدید .دمتشکرم که اینجا بودی " .دشان گفته اند فهمی

ی که احتیاج مردم را می بینیم زمان .دها این کار شما را به یاد خواهند آور سال

پاسخ می دهیم  آن هابه نیاز  آن هاو با از بین بردن فاصله ها و حضور در کنار 

خود عبور  بحراناز تا حضور ما می تواند عاملی باشد که به مردم کمک کند  ،

دلیلی  .دگذاري روحانی نام دارتأثیرر ما این کا زماندر آن لحظه و در آن  .دکنن

تلخ ترین تجربیات که  این استکه مردم از خدمت ساده ما قدردانی می کنند 

  .در تنهایی و انزوا براي یک شخص به وقوع بپیونددمی تواند روحانی 
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  .درا تغییر ندهی بحراننام  

افراد با آیا تا بحال در مراسم خاکسپاري شرکت کرده اید که در آن 

مثال شخص  ؟جلوه دهند يکلمات بازي می کنند تا واقعه مرگ را طور دیگر

مرحوم به خانه خداوند رفته تا با خداوند باشد یا رفته تا خالق خود را مالقات 

حداقل این  ؟تکند یا این دنیاي زشت را ترك کرده و یا به جایی بهتر رفته اس

دبانه تر از برخی تعابیري هستند که عموما ؤنوع از اظهار نظرها در مورد مرگ م

حلواي  ،مرد ،گور به گور شد ،قط شدنمثل س .در ستایش افراد به کار نمی رود

جان به جان آفرین تسلیم کرد   ،زیر خاك کردیم ،کفن کردیم ،فالنی را خوردیم

ما باید از به کار بردن تعابیري که در آن از  .و بسیاري اصطالحات دیگر

   .مبپرهیزی ،ت پیش پا افتاده به جایی حقایق تلخ به کار می رونداصطالحا

بعالوه ما باید از جمالت طوالنی و غیر مستقیم که در حقیقت  اشاره اي 

براي تو این  مثالً .ماجتناب کنی ،مبهم و طفره رفتن از اصل موضوع هستند

ا کلمات مردم به بازي ب ها بحراندر  .ددنیاي فانی بیش از اندازه خوب نبو

باید با واقعیت هاي سخت روبرو شوند تا به منبع اصلی و  آن هانیازي ندارند 

ی وجود یخودکشی ها .دراه چاره بیاندیشند و خود به سوي خداوند کشیده شون

است  زماندر این  .ددارند که در آن هیچ کس به کلمه خودکشی اشاره نمی کن

براي والدین یک نوجوان که خود کشی  مثالً .راه می رویم یلبه تیغ برکه ما 

روبه رو شدن با واقعیت بسیار وحشتناك است اما خداوند روان  ،کرده است

ی بحرانهستند  به طور موقت در شرایط  را طوري خلق کرده که قادر ها انسان

براي عبور از این طوفان  .داز طریق انکار و بی حسی روانی از خود مراقبت کنن

ی زماناین نوجوان باید نامی براي کار فرزند خود پیدا کنند و باالخره والدین 

آن له غالب آیند که افراد حامی در اطراف ئاین افراد خواهند توانست بر این مس

 مواقعدر این  .دمحافظت نماین ،را از احساس گناه خجالت و خشم آن ها ها،

ند و با خواهند توانست شرایط را همان طور که هست بپذیر آن هااست که 

   .دواقعیت کنار بیاین
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این کار را باید با انگیزه   ،اگر رهبري می خواهد که کارمندي را اخراج کند

این کار به  .دو حفظ اعتبار رهبر و شخص اخراج شونده انجام ده زمانحفظ سا

همان دلیل را  ،هر دلیل که بوده آن را با همان نام بخوانند اگر تعدیل نیرو بوده

اگر  .دعنوان کنید اگر عدم موفقیت در کار بوده به آن عدم موفقیت اشاره کنی

   .دهمان را بگوئی ،دهی مجدد بودهزمانسا

مسیحیان گاهی ما چنین فکر می کنیم که کم رنگ کردن  به عنوان

باید این را به یاد داشته باشیم که عیسی  .تواقعیت عملی از روي دلرحمی اس

   فیض به جاي راستی اشاره  این جمله بر .داو پر از فیض و راستی بوآمد و 

کاري که ما با صحبت کردن صادقانه در .نمی کند بلکه فیض به همراه راستی

 بحرانبا این روش ما افراد را براي رویاروئی با  ،انجام می دهیم بحران زمان

مثل این است که سر خود را از میان ابرها بیرون آورده  .مآماده می کنی ،بعدي

روي زمین قرار دهیم  و شرایط غیر طبیعی را به حالت  کامالًمان را  و پاهاي

  .مطبیعی خود باز گردانی

  

  سخن گفتن با دقت 

  مسیحی لزوم استفاده از کلمات سنجیده بسیار مهم یک در شخصیت 

سنجیده سخن گفتن صفتی است که در آن ما مراقب )  12:  18امثال (  .است

رهبرانی که  .داستفاده از کلماتی هستیم که باعث اهانت به کسی می شو

سنجیده سخن می گویند مانند جراحانی هستند که به این ارزش واالي اصل 

عمل ابتدا آسیب نرسانید و بعد  وارد اتاق  "باستانی بقراط عمل می کنند  

شان را بوسیله کلماتی تحریک  برخی از رهبران دنیا سخنرانی هاي " .دشوی

سر و صداي زیادي راه می اندازند  و  آن ها .دکننده و پر هیاهو ارائه می دهن

زیرا همیشه باعث جلب توجه بیشتر مردم  .همواره این کار را تکرار می کنند

را ممکن  آن ها .دمی شو بحرانخود باعث  آن ها،هاي افراطی  روش .می شود

رهبري که نسنجیده عمل کند ممکن  .داست در خبرهاي شامگاهی نشان دهن
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گذاري  تأثیراو همواره دنبال  .داست حتی بخواهد که به دیگران توهین کن

آنقدر تنبل است نمی خواهد سخنان خود را بسنجد و یا آنقدر  این کهیا   ،است

کاري  .دمبتدي است که حتی نمی تواند کلمات را در جایی درست استفاده کن

  .دباز نکنن که برخی افراد باید انجام دهند این است دهان خود را اصالً

فرصتی است استثنایی و همچنین مسئولیتی است  ها بحرانرویارویی با 

هاي افراد شکافته می شود فرصت  ی که قلبزمان. براي یک رهبر بزرگ

در آن لحظه  .مبکاری آن هامناسبی است که با کلمات صحیح حقایق را در قلب 

زودگذر که افراد به خاطر مشکلی آسیب دیده اند به دنبال چیزي یا کسی برتر 

به  آن هااما درب قلب  .درا نجات ده آن هاچیزي که  ،می گردند چیزي متعال

ساعت بعد همه به   24مراسم خاکسپاري پایان یافته و  .دزودي بسته می شو

ها نفر  مرکز تجارت جهانی تخریب شد و میلیون .دکار خود باز می گردن

شرکت کنندگان کلیسایی براي سه تا چهار هفته  .دمبهوت و وحشت زده شدن

شخصی قصد ترور یک  .تاما پس از آن زندگی ادامه یاف .دباال و پائین پریدن

   پخش  یمطالب اورسانه ها دو هفته تمام در مورد  ،رهبر سیاسی را می کند

جنگی در  .دمی کنند اما پس از آن این جریان به فراموشی سپرده می شو

اما پس از آن   ،خاورمیانه براي پنج سال باعث خون و  خون ریزي بسیاري شد

هنوز سربازان جان خود را از دست می دهند اما آنچه  .داز ذهن ها محو ش

 .عموم مردم درباره اش صحبت می کنند و توجه می کنند براي ما واضح است

محدوده توجه ما بسیار کوچک است اما آنچه در ضمیر ناخودآگاه مردم اتفاق 

ي شخصی و ها بحرانمی افتد این است که آنان خاطره اي روحانی از 

  این لحظات در واقع هرگز فراموش  .را به خاطر می سپارندخانوادگی خود 

حکیمانه  به یاد می آورند و همچنین جملۀی را بحرانی که افراد زمان .دنمی شون

آن  بحرانکه  چگونه در میان آن  ،به یاد می آوردندنیز یک رهبر را  و پر فیض

 بحرانادرند از می فهمند که ق آن هابا این تجربه  بنابراین. ها را تسلی داد

   .دبعدي نیز عبور کنن
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   .دی که طوفانی اتفاق می افتزمان

ماهواره ها ساعت به  .دهمه می دانستند که طوفان دارد از راه می رس

این  .دساعت از هیوالي چرخان در داخل خلیج مکزیک عکس می گرفتن

بزرگتر و شدیدتر می شد و به  ،بوسیله جریان هاي گرم تغذیه شدهطوفان 

بهترین دانشمندان سعی می کردند که قدرت آب  .دسوي ساحل در حرکت بو

و بادي که توسط طوفان کاترینا در حال حرکت بود را تخمین بزنند و همچنین 

ی که خاکریزها زمانپیش بینی کنند که در کجا با زمین برخورد خواهد کرد تا 

چیزي که پس از آن به  .ددر پی آن تخریب شهمه در هم شکست و شهر نیز 

 .درهبري بودر وقوع پیوست یک سري پیش بینی ها و محاسبات اشتباه 

دول مرکزي لویزیانا انتظار زیادي از حکومت  .دشهرداري نیواورلند آماده نبو

دولت فدرال فکر می کرد هنوز تا وقوع مصیبت و پس از آن  .دمحلی داشتن

 .دارتباطات ایجاد شده بو ،مشکل .دیرد چکار کنوقت دارد که تصمیم بگ

نفر را به یک استادیوم به عنوان پناهگاه  25000شخصی با یک نقشه احمقانه 

که نتیجه آن این مردم روزها در آنجا بدون غذا و آب و خدمات پزشکی  .برد

باقی ماندند و سپس جنبه تاریک و شریرانه طبیعت بشري شرایط را در دست 

شلیک گلوله و ضرب وشتم هاي   ،عث شد که افرادي به غارتگريگرفت و با

حکومتی از میکروفون هاي خود براي سخن رانی و  مسئولین .دگوناگون بپردازن

 ،وقوع این فاجعه طبیعی زماندر  .شدندمحکوم کردن یکدیگر مشغول 

جنبش چشمگیري از کمک  .دساختارهاي شکننده حکومت بیشتر نمایان ش

ما در ابتدا آن جنبش را در تلویزیون ندیدیم اما صدها  .داز شهاي مردمی آغ

همانند  .دکلیسا در مناطق مختلف وارد عمل شده و خدمات بسیاري انجام دادن

گروه هاي مردمی و  .شتگروه موزیک جاز که در مرکز شهر نیواورلند قرار دا

کلیسایی کوچک شروع به کمک هاي خود جوش نموده و هر کاري که از 

  .هر روزه کار امداد و نجات انجام می شدتشان بر می آمد انجام می دادند و دس
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خیلی  .دي خود جوش انجام دادند قابل توجه بوها زمانکاري که این سا

گروه هاي مسیحی به  ،ي موقت توسط دولت بر پا شوندن هاازودتر از آنکه اسک

غذا هایی که در آشپزخانه هاي کلیسا طبخ  ،پناه می دادند ،مردم بی سر پناه

   .دش می شده بود در میان مردم پخش

روزها پیش براي  ،در شهر باتون روژ "شفاخانه  "دنیو ریزو شبان کلیساي 

این جماعت براي ارائه  .ددهی و تجهیز جماعت کار را آغاز کرده بوزمانسا

ي هشت هزار نفر را تدارك غذا برا آن ها .دخدمات اورژانس آماده شده بودن

کار به توسط تلفن و پستهاي الکترونیکی هزاران داوطلب را آماده  .ددیده بودن

کرده بودند و جماعت هاي دیگر را براي همکاري در این کار تشویق کرده 

این  .دشبکه کوچکی از افراد که یک فکر و یک دل شده بودند تشکیل ش .دبودن

بیش از یک  .دولتی زمانکوچکتر از یک ساشبکه بزرگتر از یک کلیسا بود اما 

باران به پانزده اینچ برسد و سطح آب به پانزده فوت  این کهمیلیون نفر قبل از 

شهرها و محل سکونت  ،رسیده باشد و بادهاي شدیدي شروع به وزیدن کنند

  .دخود را تخلیه نموده بودن

     نام خدمتی بود که  کار تدارك غذا را انجام  "آشپزي براي مسیح  "

در این خدمت افراد به گروه انبوهی از مردم که در پارکینگ کلیسا  .می داد

هاي مسدود می رفتند و به  داوطلب ها به بزرگ راه .دمنتظر بودند غذا دادن

در طی  .دی رساندنغذا م ،گل و الي گیر کرده بودند بینموتور سوارهایی که 

: دید اصلی او این بود  .دکلیسا را با هم بسیج کردن 400سه روز ریزو و تیمش 

اتفاقات فوق  ،ی که اعتبار انجام یک کار به یک نفر خاص داده نمی شودزمان

هم ساده بودند غذا و لباس و اره  آن هاابزارهاي کار  .دالعاده اي رخ می ده

پیروان مسیح در  .در و انگیزه کار نیز واضح بوژنراتو ،تجهیزات پزشکی ،برقی

عکس العمل به این فرا  .دبروز رنج و سختی نمی توانند بی کار بنشینن زمان

   .دخوان ها بسیار سریع و گسترده بو
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   .دآماده باشی

 تأثیریکی از بزرگترین فرصت هایی است که   ،ها بحرانواکنش در برابر 

امروزه بسیاري از افراد از جستجو براي  .می گذاردمردم  بر یخوب و صحیح

 .دکشیده اند و کاري به صحت مطالب روحانی ندارندست یافتن حقایق روحانی 

حتی بر این  آن ها .دها پیش دیگر پاي موعظه ها  نمی نشینن از خیلی وقت

 بیشتر از آنانی که پیرو ارزش ،هاي سکیوالر عقیده اند که شاید افرادي با ارزش

 .داما در اینجا فرصتی براي ما وجود دار .دواقع بین ترن ،ی هستندهاي روحان

پاسخ می دهند  بحرانوقتی که ایمانداران خود را اولین افرادي می دانند که به 

 آن هاخدا نیز از  ،و منابع و انرژي خود را در راستاي آن مسیر قرار می دهند

نه به  ،باید واقعی باشدواکنش ایمانداران  .در راههاي مشخصی استفاده می کند

 این کهآن خاطر که می خواهند تقلیدي از شخصیت افراد دلسوز کنند و یا 

بلکه   ،روشن شود و یا انجیل را اثبات نمایند آن هابخواهند اعمال پر از رحمت 

   .بحرانصادقانه و طبیعی به  ،واکنشی باشد آن هاعمل 

آماده باشید براي هر چیزي که  ،راه بهتري هم وجود دارد راهی ساده تر

 بینبه عنوان وقفه اي در  بحرانبه  ".آماده باشید "ممکن است اتفاق بیافتد 

است که شما باید اي آن کار اصلی  بحرانبلکه مقابله با خود  .دکارتان نگاه نکنی

را تشویق کنید که از روي محبت  آن ها .دافراد را تجهیز نمائی .دانجام دهی

   .دعمل کنن

موضوع حاشیه هر  می توانندما می شوند و بیشتر باعث تمرکز  ها بحران

به عنوان وقفه اي در میان  ها بحراناگر رهبران به . اي را به حاشیه برانند

در واقع از اصلی ترین کاري که باید انجام  ،کاري که انجام می دهند بنگرند

 ،اشد و یا مدرسهخواه حیطه کاري یک رهبر کلیسایی ب ،دهند غافل شده اند

منتظره فرصت مناسبی است براي  غیر بحران .خیریه زمانشرکت یا یک سا

فرهنگ  ،اگر رهبران .دعضو هستن زمانخدمت روحانی به افرادي که در آن سا

نیز مردم  ،ی اتفاق می افتدبحرانی که زمان ،خدمت و سخاوت را درك کنند
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در بهترین لحظات رهبري تر از همه  مهم .دآماده حرکت و خدمت خواهند بو

باید با تمرین هاي سخت خود را براي آنچه در آینده ممکن است در  ،روحانی

بعد از وقوع بحران خود را براي رویارویی اگر  .مآماده  کنی ،زندگی اتفاق بیافتد

  .می مانیماز غافله عقب  قطعاًبا آن آماده کنیم، 

گذاري روحانی  رتأثیکتاب به نهادن بنیادها در این در بخش یک 

روش پیروي را آموخته و با خداوند  ،مان را بشناسیم ما باید دعوت .مپرداختی

  .مهمکاري نمائیم و در راه کاملیت قدم برداری

در آن به  .مدر بخش دوم کتاب به بحث درباره عمل نمودن پرداختی

این  .منگاهی انداختی ،گذاري روحانی مهم هستند تأثیراقدامات عملی که در 

دریافتن فرصت ها و خالق بودن و  ،کشف افق هاي جدید: کارها عبارتند از

   .بحرانرویارویی با 

این به  ،روحانی نگاه کنیم نیروي پویايِ به عنوانی که به رهبري زماناما 

پس از آن طریق در  .یک ابزار است به عنوانمعناي بودن در دستان خداوند 

را هدف خدمت خود قرار  آن هایعت روحانی گذاشته و طب تأثیرزندگی افراد 

فرصتی دیگر و نکته مهم دیگري که در رهبري ما ایجاد می شود به  .ممی دهی

بخش سوم به آن در این موضوعی است که  .تنام نفوذ در عمق وجود افراد اس

   .تخواهیم پرداخ

به عمیق ترین قسمتی  ها، انسانگذاري یعنی نفوذ به اعماق وجود  تأثیر

با  آن هاها نفوذ کنیم و به رابطه پویایی که  انسانکه می توان درون طبیعت 

نکات قوت و  ،این عطا توان دیدن اعماق  وجود .مخالق خود دارند وارد شوی

به بیان دیگر رهبرانی که فاقد . درا دار آن هاها و انگیزه هاي  ضعف افراد، ارزش

بسیار کمی باعث تخریب  زماند در مدت نتوانمی  ،قدرت تمییز هستند

   .دعظیمی شون

 ،گرفته می شودمختلف در مورد مسائل  اتیتصمیم ،ی که بدون تمییززمان

می  ،و یا گاهی بدتر نیست وقتکاري که ما انجام می دهیم چیزي جز اتالف 
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مثال رهبري که  به عنوان .توانیم جماعت را به مقصد اشتباهی هدایت کنیم

تملق و چاپلوسی یکی از افراد جماعت خود را می شنود و از این سخنان 

مثل اسیري که گرفتار آسیب هاي ناشی از  ،احساس خوبی به او دست می دهد

اما رهبر نمی بیند  ،او از این سخنان به احساس خوبی می رسد ،ارتباطات بوده

در اینجا تالقی دو  .دبه او بچسپ که انگیزه فرد چاپلوس این است که مثل زالو

یکی می خواهد تکیه کند و دیگري خواهان نجات دیگران  .دنقش اتفاق می افت

زیرا رابطه  ،گرددباعث خشم و انزجار می  ،ها در نقطه اي این چاپلوسی .تاس

و نتیجه چیزي جز هرج و مرج و  استپوچ  ایجاد شدهاي که در میان آنان 

اگر  ،داشت که از این اشتباه جلوگیري شودآن وجود ان امک .بودخرابی نخواهد 

دلیل اصلی چاپلوسی الزم را داشت و می توانست بفهمد که رهبر قدرت تمییز 

بعضی از رهبران رده هاي پائین در جریان دید بزرگ  یا گاهاً .چیستاین فرد 

با سخنرانی این  آن هااکثر  .می گیرنداما غیر واقعی رهبر ما فوق خود قرار 

که بوسیله  ،استگونه رهبر آشنا هستند و می دانند که روش این رهبر این 

اشتیاق مردم را برانگیخته و آنان را براي همراهی و  ،کلمات تحریک کننده

د و ناما در سابقه وي کارهاي ناتمام بسیاري وجود دار ،همکاري ترغیب  کند

   پس ظاهر مسائل در جریان است را چند نفر از رهبران رده پائین آنچه در 

قادرند که نا امیدي و عدم اطمینان را در سخنرانی وي تمییز  آن ها. می بینند

  .ددهن

نیست دست یافتنی  معرفی می شود که گوئیمی شود و چنین  بیانرویا 

اما در واقع این  .تنها خداوند قادر است که آنرا تحقق بخشد و براي همین

این تنها  .دهدایت کنسو ح خدا می خواهد کلیسا را به آن مسیري نیست که رو

اما هیچ کس  .تجاه طلبی شخصی آن رهبر است که او را  به بی راهه برده اس

در مورد تمییز هم را ندارد که سخنی بگوید و چند نفر از ناظران  ت آنأجر

   .داما در واقع هرگز صادقانه از آن تمییز استفاده نمی کنن ،خود مردد هستند
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 وشخصی که به سختی در مشکلی گیر افتاده به رهبري مراجعه می کند 

رهبر یک ساعت تمام به سخنان  .دمی کن تعریفخود را  آسیبداستان طوالنی 

لبانش را گاز می گیرد و ابراز  ،سرش را تکان می دهد ،وي گوش می دهد

   شخص صدمه دیده از همراهی وي تشکر کرده و اشک  .دمی کنهمدردي 

 باعث آسیب دیدنکه  يرهبرآن می ریزید و طبق آنچه تاکنون آموخته است 

براي اینکه بتوانیم درست را از غلط تمییز  .درا محکوم می کن شدهآن شخص 

حقیقت و  ،و صفاتی چون حکمتدهیم احتیاج داریم که روح خدا نازل شود 

گیرد و در آن موقع است که ما چیزي اساسی و بنیادي ب در ما شکلقدرت 

   .مبراي ارائه به دیگران داری

در می یابیم که با موتورهاي بسیار  اعماق وارد می شویمی که به زمان

می انجام سازنده   یخدمت ،وجود داردقدرتمندي که در قلب یک رهبر خوب 

گیج کننده و  ،تواند فریبندهمی رهبر یک اشتباه و یا برعکس خدمت گیرد 

   .دمخرب باش
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  بخش سوم

 نفوذ به اعماق
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  دهمفصل 

  گسترش تمییز

  

ª  ًبلکه تشخیص یعنی  ،مسئله تشخیص میان صحیح و غلط نیست تم�ز صرفا

         ».تصحیح اس چه چیزي صحیح و چه چیزي نسبتاً  این که

  شبان  19چارلز اسپورجان قرن   

  

گاهان و افرادي که براي هنرهاي جاسوسی آموزش دیده اند چیزهایی آکار

ممکن است صحنه اي را  .دنیستنها می بینند که افراد عادي قادر به دیدن آن 

که یک  ،داستان یا فیلم یا سریال تلویزیونی به یاد داشته باشید از یک کتابِ

تمام اتاق را می نگرد و هر شخص و هر شی را در اتاق بازرسی  ،گاه  دقیقرآکا

است و یا چه کسی اصلی چه کسی مظنون  این کهمی کند و سر نخ هایی از 

آن شخص به بیان  .دبدست می آور ،جا  افتاده  دوست است و چه اتفاقی در آن

 الًمث ،ساده جزئیاتی را می بیند که افراد معمولی قادر به دیدن آن نیستند

حالتی که آن شخص نگاه می کرد و یا حالتی که آن شخص در کنار اتاق 

   .دداشت و یا  روش سخن گفتن افرا

این توانایی خاص در مشاهده بسیار شگفت انگیز است و همواره یک نفر 

گاه یا جاسوس بتواند سر نخ هایی را آدر داستان می ترسد که مبادا آن کار

یی ن هاااغلب در چنین داست .دصد وي پی ببرکشف کرده و به انگیزه ها و ق

     تعلیم دهنده به شاگردانی که در حال آموزش هنرهاي جاسوسی هستند 

در توانایی و  نکتهاین  .دنبال کنندمی آموزد که وقایع را در سطح عمیق تري 

   .تعطاي روحانی تمییز بسیار مهم اس
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به شرایطی خاص و درك مسائل فراتر از  ی عمیقنگاه ،مشاهده موشکافانه

کالم خدا در مورد  .تآنچه در ظاهر است جزو الینفک رهبري روحانی اس

   .دتمییز و علم سخن می گوی ،عطایاي حکمت

که  این استیکی از بزرگترین فرصت هایی که رهبران در اختیار دارند 

مسائل را ها هم آن تا  دمردم را به سوي درکی روشن تر از واقعیت هدایت کنن

آن گونه که هستند ببینند و اشتباهات و شکست ها را آن گونه که هستند 

ی زمانرهبران تنها  .ددیده و آرزوها و افق هاي واقع گرایانه خود را بهتر بشناسن

می توانند این کار را براي دیگران انجام دهند که خود قادر به تشخیص نسخه 

 .تاین مهارت همان عطاي تمییز اس .دباشن هاي واقعی و غیر واقعی از حقیقت

   .دموشکافانه باعث قضاوت صحیح می شو مشاهده دقیق و بینشِ

کلمه نافذ کلمه بسیار عالی  .منافذ نیازمندی انچقدر همه ما امروزه به رهبر

            است که ریشه آن به معناي قطع کردن یا رخنه کردن از کلمه التین

" incidere "  کلمه اي است که در عهد جدید براي تمییز  این دقیقاً .تاس

رهبري که  .تاستفاده می شود که به معناي جدا کردن و تفاوت قائل شدن اس

جراحی که بخواهد کالبد شکافی روحی و  همچونسختی  باداراي تمییز است 

جدا کردن و تشخیص دادن بدون  .به فرصت نزدیک می شود ،روانی انجام دهد

جدا کردن  .قضاوت کردن بدون داوري نمودن .ئل شدن و جانبداريتبعیض قا

  .اما نه قطع کردن

 

  .تاس یکار بسیار ظریف دادن، تمییز

رهبري که داراي تمییز است به شرایط نگاه می کند و به سرعت سراغ 

اما آنقدر قاطع است که می تواند براي جدا کردن دروغ  ،قضاوت کردن نمی رود

رهبرهاي خوب می دانند که مسئله اصلی  .دئه دهااز حقیقت نظر خود را ار

باید به آن برسند حقیقت و واقعیت  واقعاًمشاهده دقیق و درك است و آنچه 

ما وسوسه می  شویم که به زندگی روحانی به عنوان مسئله اي شخصی  .تاس
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تعداد زیادي حقیقت  ،اصولی که امروزه وجود دارد رکنیم به خصوص بنا بنگاه 

  .دبا هم متضاد هستن ظاهراًدر یک شرایط خاص وجود دارد حتی حقایقی که 

خلبانی  .اندام مورد نظر را برش بزند اما یک جراح در اتاق عمل باید دقیقاً

آن دره  حدودةمدر  که در یک دره در حال هدایت هواپیما است باید دقیقاً

ماده درست را با استحکام مشخص و انعطاف  یک مهندس باید دقیقاً. پرواز کند

اگر  .دپذیري صحیح برگزیند تا بتواند آسمان خراشی محکم و استوار بنا کن

تشخیص قاطع در مسائل فیزیکی الزامی است چقدر بیشتر باید در مسائل 

ها اتفاق می افتد اما این نباید اگر چه همیشه خطا .دروحانی مهم و الزامی باش

مقایسه و مشاوره و دعا  ،تفحص و آزمایش ،به آن خاطر باشد که ما کار مشاهده

   .اده باشیمرا در عمل تمییز بسیار سریع یا با تنبلی و اهمال انجام د

  

  واقعی  عطاي روحانیِ

تمییز گاهی یک قضاوت سریع از روي غریزه است و گاهی فرایندي 

رویکردي  .دمبهم و سخت است که عطاي واقعی روحانی را می طلب ،پیچیده

 .ددارد باید عاري از تعصب و جانبداري باشمختلف شرایط  درکه یک رهبر 

حتی اگر شخصیت و نفس رهبر در موقعیت هاي سخت روحانی به چالش 

نگاه  .عمیق به مسائل مهم است یتمییز به معنی نگاه. کشیده و درگیر  شود

گونه توصیف  عمل نافذ تمییز را این  12: 4عبرانیان  .ها انسانعمیق به روح 

زیرا کالم خدا زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دو دم و فرو  ": می کند 

هاي قلب  رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیت

 معموالً ،افکار و اخالق قضاوت می کنند ،اری که افراد درباره رفتزماناما  ".تاس

و از خود این  چنین واکنشی از خود نشان می دهیمعقب کشیده و به خود را 

را می کنیم که آن شخصی که عمل قضاوت و بررسی توسط او صورت  سئوال

در برخی از شرایط این برخورد  ؟او حق این کار را دارد آیا  اصالً ،می گیرد

در واقع وظیفه آن  شخص است که در مقابل ما که این عمل زیرا  ،استصحیح 
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 .و یا روح خداوند این برخورد را برانگیخته است) ناظر ما  مثالً(  .قرار دارد

داراي قدرت قضاوت سالم  اصالً ،وجود دارد که شخص منتقد مواقع دیگري نیز

   .استنبوده و صرفا قضاوت گر 

کند و ما می دانیم که حق با اوست پس وقتی که شخصی از ما انتقاد می 

قدرت ما براي پذیرش یک انتقاد و برخورد بستگی به آن دارد که  ؟چکار کنیم

ما به مسئله به عنوان حقیقتی از سوي خداوند نگاه کنیم یا صرفا یک تبادل 

براي همین است که تمییز به طور واضح یک عمل روحانی ؟ انساندو  بیننظر 

       متصحیح و یا تشویق قرار گیری ،که مورد سنجش است اگر ما قرار است

  . دیگري انسانبگذارد و نه هیچ  تأثیرمی خواهیم که خداوند بر ما 

در  .و نه کالم ما استاین کالم خداوند است که برنده تر از هر شمشیري 

آمده به تمییز روح  12لیستی که در مورد عطایاي روحانی در اول قرنتیان باب 

که رهبران روحانی باید قادر باشند مقاصد  این استبه معنی و ه اشاره شد

     به این نکته اشاره  4اول یوحنا باب  .دتمییز و تشخیص دهنرا خوب و بد 

ها را  اي حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ": می کند و به ما می گوید 

زیرا که انبیاي کذبه بسیاري به جهان بیرون  .هبیازمائید که از خدا هستند یا ن

    ".درفته ان

در مورد ایمانداران بالغ سخن می گوید که حواس  14- 11:  5عبرانیان 

اینها نشانه  .دخود را به موجب عادت ریاضت داده اند تا تمییز نیک و بد را دهن

در زندگی با چیزهایی بسیاري روبه رو خواهیم  این کههایی هستند مبنی بر 

 ،برخی از رهبران قدرتمند گذشته .دگذاري بد هستن تأثیرکه بدتر از یک  ،شد

پیروي کردند و با  آن هاکه جماعت بسیاري از  ،افراد شریر و تنبلی بوده اند

 همه ما آن .درژه رفتن ،هیپنوتیزمیک تأثیرمی نواختند با  آن هاریتم طبلی که 

باعث دزدي فساد و قتل و خود  ،نام خداوند و مذهب باکه  يرهبران شریر

ها ممکن است براي ما بسیار  این داستان .ممی شناسی ،کشی شده اند را

بعدي شاید از ما به اندازه یک دروغ  دروغینِ مذهبِ قدیمی شده باشند اما رهبرِ
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 شریر به چیزي جز مردم عادي که اجازه می دهند قلب .دفاصله داشته باش

 در اول قرنتیان باب اول .دي تاریک برده شود نیازي ندارن هااشان به مک هاي

روح خداوند به ما فکر " :که چنین می گوید  ،دیگري وجود دارد نکته عالیِ

مسیح را خواهد بخشید و پس از آن است که ما می توانیم تمییز روحانی 

نفسانی امور روح خدا را نمی پذیرد زیرا  انساناما " . انجام دهیم واري مسیح

      از روح  آن هازیرا حکم  ،را نمی تواند فهمید آن هاکه نزد او جهالت است و 

لکن شخص روحانی در همه چیز حکم می کند و کسی را در او   ،می شود

 ؟زیرا کیست که فکر خداوند را دانسته باشد تا او را تعلیم دهد .حکم نیست

  ) 16 – 14:  2اول قرنتیان (  " .ملکن ما فکر مسیح را داری

   بر ما خدا ی که روح زمان .گذاري روحانی تأثیراز  ،این توصیفی است عالی

حقایق را  می توانیمها و فکرهاي ما چنان تغییر می کند که ما  می ریزد قلب

چیز هایی می بینیم که ذهن معمولی قادر به درك  .مواضح تر و عمیق تر ببینی

واقعی و پایدار است و تبدیل به اساس  ،گذاري عمیق تأثیراین نوع  .تآن نیس

هاي مهمی که هر یک از ما  یکی از واقعیت .دگذاري ما بر دیگران می شو تأثیر

واهیم تمییز در زندگی هاي ما باعث بنا باید یاد بگیریم این است که آیا می خ

و این کار در صورتی انجام می پذیرد که ما به دیگران اجازه  ؟یا تخریب گردد

 .دکه بعضی باعث بنا و بعضی باعث تخریب می گردن بگذارند تأثیردهیم بر ما 

  ت بسیاري در شرایط مختلف به ذهن ما خطور سئواالدر این موقع است که 

   .دمی کن

  ؟آیا اطمینان دارم که کار فرمایم در کار خود مهارت الزم را دارد  

  ؟کردمن ارائه خواهد  تسئواالچه کتابی پاسخ صحیحی درباره  

  ی که به آن واعظ گوش می کنم احساسات متناقضی در زمانچرا در

  ؟من آشکار می شود

   ؟" ب " راي دهم یا به کاندیداي" الف " آیا باید به کاندیداي  
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  که آیا این نشانه هاي متناقضی وجود دارد  این کهحتی با وجود  آیا

  ؟باز باید درخواست کار را بپذیرم ،کار فرما مرا می خواهد یا خیر

  ؟آیا آموزه هاي الهیاتی آن وب سایت  قابل اطمینان است  

  زماندر سا نبنیادی یاین گروه از افراد به من می گویند که مشکالت 

از  ،افرادآن همه  صرفاً این کهیا  ؟است آن هاآیا حق با  .دوجود دار آن ها

  ؟حال همدیگر را یافته اند وناراضی هستند  زمانسا

است که به ما کمک می کند از میان گرد و غبار و مه  يتمییز دید نافذ

افرادي که  آگاهانۀتا بتوانیم  ،مسائل را همان گونه که هستند ببینیم ،زندگی

تمییز مشاهده و درك و قضاوت . تاثیر بگذارند را انتخاب کنیماجازه دارند بر ما 

کار باید ما همواره  .گذار باشندتأثیرصحیح درباره افرادي است که می خواهند 

.   تمییز را انجام دهیم و بدانیم که دیگران نیز همین کار را با ما خواهند کرد

تارمان نگاه خواهند به یکپارچگی عمل و گفو ما را بررسی خواهند کرد  آن ها 

  .دمان را خواهند آزمو کرد و انگیزه هاي

در نظر بگیریم که شما تصمیم دارید اجازه بدهید این گونه پس بیائید 

رهبري دیگر شما را نصیحت کرده و به شما در مورد کاري که می خواهید 

حال که در این شرایط نظر شخص دیگري می تواند  .دمشورت ده ،انجام دهید

چگونه باید تمییز شما  ،بزرگی بر چگونگی انجام کارهاي شما داشته باشد تأثیر

هاي  اگر تمییزي انجام ندهید تصمیم گیري شما بر اساس پیش فرض ؟باشد

من  آیا اگر ؟آیا این شخص با دیگر افراد آشنا هست یا خیر .دشما  خواهد بو

آیا این  ؟خواهم داشتسخنان این فرد را انجام دهم نزد دیگران اعتبار بیشتري 

آیا نصایح این شخص مرا از تصمیم  ؟مشورت زندگی مرا مقدس تر خواهد کرد

  ؟آزاد خواهد کرد ،رو دارمگیري هاي دشواري که پیش 
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ی این چنینی باید بر اساس یاما در واقع تمییز ما در مورد انتخاب ها

ایح یک هاي عمیق تري باشد و باید قبل از اعتماد به مشورت و نص سئوال

  .مت را از خود بپرسیسئواالشخص ثالث این 

آیا در  ؟من یکسان هستندي ها آیا ارزشهاي فرد مشورت دهنده با ارزش

آیا انگیزه  ؟مثبتی بر دیگران داشته باشد تأثیرشرایط یکسان این فرد قادر است 

آنقدر براي این فرد اهمیت   ،آیا مشکل من ؟هاي این فرد براي من آشکار است

  ؟د که حاضر باشد براي درك شرایط من به سختی کار کنددار

  

  تمییز در عصر حاضر

وجود  بین آن ها و جماعتامروزه رهبران به دلیل فاصله روز افزونی که 

در عصري که  .داشتباه انجام دهنو بدون تمییز اعمالی را  می توانند ،دارد

موعظه ها مجازي شده اند رهبران پاسخ گویی بسیار کمی به مردم دارند زیرا 

معلوم است که   .شخصیت هاي دو بعدي در صحنه هستند صرفاً آن هاکه 

صفحه  .دبراي عموم مبهم و ناشناخته باشباید  آن هاانگیزه هاي  ارزشها و

تلویزیون روشن می شود و اینترنت به ما صحنه اي را ارائه می کند که در آن 

نور  .دها را می کش پشت پرده دگمه ها را می فشارد و اهرم ازجادوگر شهر اوز 

 .افکن هاي کنفرانس بر یک شخص می افتد و نه بر کل زندگی آن شخص

 ها زمانکه رهبران این سامانع از آن می شود  ها زماناندازه بزرگ برخی از سا

و بعد از آن با مسئله محرك هاي قوي  .دمورد ارزیابی افراد مسئول قرار بگیرن

 واعظی که زمانیعنی   .مکه در فرهنگ رقابتی امروز وجود دارد روبرو می شوی

به نتیجه اي می رسد مردم شروع بدست زدن می کنند و مهم نیست نتیجه 

ما با صحنه اي که در آن همواره بر  .ت یا خیربدست آمده تمییز داده شده اس

احساس رضایت داریم و میکروفن ها طنین اشتباهی به  ،تبدیل تاکید می کنیم

 آن هااما تنها مهارت  ،گذاري دارند تأثیرصداي افراد می دهند که ادعاي 

  .استتسخیر میکروفن ها 
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هاي دنیاي  اگر چه ابزارها و تکنیک .براي ما وجود دارد ياما هنوز امید

فریب دادن و اشتباه جلوه دادن مسائل  ،امروز به منظور گیج کردن و پوشاندن

ابزاري قوي براي تمییز مورد استفاده  به عنواناما قادرند  ،استفاده می شوند

د که به هزاران نوسایل ارتباط جمعی امروز این امکان را می ده. قرار گیرند

رسی داشته باشیم و تنها کاري که ما باید انجام دهیم این است که دست دیدگاه

   .مقوه تمییز و تشخیص خود را به کار بیندازی ،بعد از  پیدا کردن این ابزارها

موضوع مهم دیگري که امروزه وجود دارد این است که مردم قضاوت را رد 

باعث این موضوع می تواند براي بسیاري و به خصوص جوانان  .دمی کنن

بسیاري ایمان مسیحی را تفکري پر از  .دشکست یا پیروزي در زندگی باش

این مسئله واقعیت دارد  این کهپذیرش  .دجانبدارانه و عجوالنه می دانن ،تعصب

ی که در می یابیم که این تنها درك افراد از زمانسف می شود  و أیا خیر باعث ت

کالم خدا ما را با  .دماجرا را به یک تراژدي تبدیل می کن ،ایمان مسیحی است

رهبران باید تمییز و تشخیص  :یک  .دو اصل چالش انگیز روبه رو می سازد

   .دنباید قضاوت گر باشن: انجام دهند و دو 

حکم نکنید  ". شوداین نکته در موعظه باالي کوه مسیح نیز مشاهده می  

طریقی که حکم کنید بر شما نیز حکم خواهد  زیرا بدان .دتا بر شما حکم نشو

و سپس  ". شد و بدان پیمانه اي که بپیمائید براي شما پیموده خواهد شد

       : برخورد جدي مسیح با افراد حکم کننده با این جمله ادامه پیدا می کند

چون است که خس را در چشم برادر خود می بینی و چوبی را که در چشم  "

از سوي دیگر ایمانداران تشویق می شوند که مشکالت    "؟یابیخود داري نمی 

دعاوي خود را  این کهانجام دهند تا  یخود قضاوت بینخود حل کرده و  بینرا 

   .دبه دادگاه هاي دولتی ببرن

آیا نمی دانید که مقدسان دنیا را داوري خواهند کرد تا چه رسد به امور  "

در اینجا با مرز ظریفی برخورد می کنیم )  3 - 2: 6اول قرنتیان (  " ؟روزگار

 14رومیان باب  .متمییز دهیم اما قضاوت نکنی ،مکه باید طبق آن حرکت کنی
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ی تمییز ما از زمان .دبراي تشخیص تفاوت این دو موضوع به ما کمک می کن

حد عبور می کند و تبدیل به داوري می شود که در مورد مسائلی که گناه 

مسئله اي که در این باب عنوان می شود  .مم می کنینیست افراد را محکو

  ی قضاوت ها از حد خود فراتر می رود که زماناست و  پذیرش ایمان یکدیگر

   .ممی خواهیم به جاي حکم نهایی خداوند ما در مورد شخص حکم صادر کنی

        یا تو چرا برادر خود را حقیر  ؟لکن تو چرا بر برادر خود حکم می کنی "

زیرا مکتوب  .دز آنرو که همه پیش مسند مسیح حاضر خواهیم ش ؟ی شماريم

است خداوند می گوید که به حیات خود قسم که هر زانویی نزد من خم خواهد 

شد و هر زبانی به خدا اقرار خواهد نمود پس هر یکی از ما حساب خود را به 

 این کهد به بنابراین بر یکدیگر حکم نکنید بلکه حکم کنی .دخدا خواهد دا

  ) 13- 10:  14رومیان (  ".دکسی سنگ مصادم یا لغزشی در راه برادر خود ننه

  

  نه قضاوت و داوري  ، تمییز

خود  بتوانیم عطاي تمییز را در آن هاآیا کارهایی هست که ما با انجام 

اشتیاق خود را : در نامه شخصی پولس از زندان او می نویسد ؟تقویت کنیم

این آیات به نکات  .داعالم نمو آن هابراي افزایش قدرت تمییز دوستان به 

 آن هانکاتی که خداوند از ما می خواهد بر اساس  ،خوبی اشاره می کنند

  :زندگی کنیم 

                                و براي این دعا می کنم که محبت شما در معرفت و  "

                                      کمال فهم افزونتر شود تا چیزهاي بهتر را برگزینید و در 

                                             روز مسیح بی غش و بی لغزش باشید و پر شوید

                                              ازمیوه عدالت که بوسیله عیسی مسیح براي تمجید

  ) 10- 9:  1فیلیپیان (  " .تو حمد خدا اس

در اینجا به چند نکته براي عمق بخشیدن به مهارت و عطاي تمییز اشاره 

این نکات به سادگی براي ما از آسمان نازل نمی شوند بلکه باید  .ممی کنی
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کسب دانش و معرفت بپردازیم باید باید به  .مرا کسب کنی آن هاتالش کنیم تا 

علم به خودي خود  .مهمواره در حال تحصیل علم درباره زندگی و رهبري باشی

نمی تواند ما را در تمییز درست هدایت کند اما داشتن تمییز نیز بدون کسب 

   .دامکان ندار ،علم و دانش کافی

خوب  يعمق بینش ما هم یک منبع تکمیل کننده براي داشتن تمییز

هاي که آنان  با رهبران دیگر به گفتگو بپردازیم و درباره دیدگاه اگر دائماً .تاس

خواهیم توانست  ،در تجربیات گوناگون بدست آورده اند اطالعات کسب کنیم

می دانید که برخی افراد با  .مکه بینش و بصیرت خود را نیز گسترش دهی

ز میان افرادي که اما ا ،داشتن درك سطحی از زندگی احساس رضایت دارند

 ،می شناسید آنانی که کاري عمیق براي کسب بینش درست انجام می دهند

   .دحتما براي شما با ارزشتر از طال هستن
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  یازدهمفصل 

  در پی حکمت

  

ª  تعلیم پذیر نشویم و در مقابل قدوسیت و حاکمیت  ی که فروتن وزمانتا

به ناچیز بودن خود پی نبرده و به اف�ر خود بی  ،ایستیمه خداوند با تـــرس ن

 ،مان تغ�ر یابد اعتماد نشویم و نخواسته باشیم  که مالك هاي ذهن

   ».حکمت آسمانی بر ما نازل نخواهد شد

  الهی دان ،جی آي پکر

  

هفت مایل دورتر  ،در مکانی خارج از شهر ساخته شده توسط داود پادشاه

از شهر اصلی بر روي مکان بلندي در جبعون که مکانی اولیه براي پرستش 

 زمان همانندکه سمبل خیمه حضور خدا  ،خیمه اي بنا شده بود ،اسرائیل بود

جا  سیس شده و آماده بود که در آنأباالخره پادشاهی قدرتمندي ت .دموسی بو

و  حکومتیانده هان سپاه و مقامات تمامی فرم .دبه نسل بعدي داود واگذار شو

  .دجا حضور داشتن سایر رهبران اسرائیل گرد هم آمده و در آن

هر آنچه که " : در میانه شب خداوند بر سلیمان ظاهر شده به وي گفت 

این پیشنهاد آنقدر خوب بود که به نظر  " .ممی خواهی طلب نما که به تو بده

  ؟"هر چیزي  "غیر واقعی می آمد 

چه می توانست باشد  ،که تازه بر سر کار آمده بود يست یک رهبردرخوا

را بهتر انجام  او گذاشته شده استتا بتواند مسئولیت جدیدي که بر دوش هاي 

پذیرش توسط پادشاهان کشور  ؟بزرگترین ارتش جهان ؟گنجی عظیم .دده

به من حکمت و  ": در خواست نمود  یاما سلیمان چیز متفاوت ؟هاي اطراف

زیرا کیست که بتواند این قوم  ،معرفت ببخش تا بتوانم این مردم را اداره کنم
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در این کلمات آشفتگی و نیاز را می توان به خوبی "  ؟اداره کند ،عظیم تو را

وي می دانست که رهبري صدها  .سلیمان با تاریخ اسرائیل آشنا بود .ددرك کر

قوم خدا کاري  به عنوانموفق و پایدار بلکه  يکشور به عنوانتنها  ، نهنفر هزار

رهبري روحانی مسئله را  .رهبري خود کاري دشواري است .تغیر ممکن اس

  .دبسیار پیچیده تر می کن

براي  .دخدا این درخواست سلیمان را اجابت نمو .دبقیه داستان را می دانی

مقام و زندگی طوالنی یا کشته شدن دشمنان خود را  ،وي ثروت این که

روزي هاي او حکمت و معرفت را دریافت کرد و در پی آن پی ،درخواست نکرد

قهرمان آن ي بسیاري وجود دارد که در ن هااداست. مادي زیادي نیز حاصل شد

 .دد حکمت الزم را کسب می کنخود براي نبردهایی که پیش رو داراز استاد 

   حکمت از استاد کسب  .دخدا جاي استاد پیر را می گیر ،خداونددر کالم 

یوسف  .دمانند سلیمان که حکمتش هدیه اي الهی بو .نمی شود بلکه از خالق

داستان دانیال نیز همین  .حکمت را از خداوند دریافت نمود و نه از فرعون

النی چند وارد یک دوره طو ،پولس که به تازگی به مسیح ایمان آورده بود .تاس

به عربستان رفت تا بتواند آموزش و مکاشفه اي  ،به جهت آماده شدن .دساله ش

   .داز جانب خداوند داشته باش

است  ياما حکمت چیز بزرگتر را می توان در کتاب ها پیدا کرداطالعات 

  :قادر به سخن گفتن است  که

  ؟و فطانت آواز خود را بلند نمی نماید ،آیا حکمت ندا نمی کند "

  ها می ایستد  در میان طریق ،ي بلند به کناره راهن هاابه سر مک

  .دبه جانب دروازه ها به دهنه شهر، نزد مدخل دروازه را صدا می زن

   .تکه شما را اي مردان می خواند و آواز من به بنی آدم اس

   .داي جاهالن زیرکی را بفهمید  و اي احمقان عقل را درك نمائی

امور عالیه تکلم می نمایم و گشادن لبهایم استقامت بشنوید زیرا که به 

  .تاس
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  .ددهانم به راستی تنطق می کند و لبهایم شرارت را مکروه می دار

  معرفت را بیشتر از طالي خالص  ،دیب مرا قبول کنید و نه نقره راأت

زیرا که حکمت از لعلها بهتر است و جمیع نفایس را با او برابري نتوان 

  " .دکر

حیاتی است و داشتن و نداشتن آن  نکته ايبر اساس کتاب امثال حکمت 

اگر به تصمیم هاي  .متضاد حکمت جهالت است .تله مرگ و زندگی اسئمس

که بسیاري از این  می بینیمنگاهی بیاندازیم شاهد  ان مختلفاشتباه رهبر

  4:  18در امثال  .دتصمیمات اشتباه در پی یک فکر ابلهانه گرفته شده ان

آب عمیق است و چشمه حکمت نهر  انسانسخنان دهان " : آمده است چنین 

مثل  .پایدار و فراوان و جاري ،حکمت از جنسی نادیدنی است " .جاري است

گذاري روحانی  تأثیراگر  .دآبی گوارا که از منبع پایان ناپذیر جاري می شو

است  یمعناي خاص دیگري داشته باشد آن معنا جاري شدن نیکویی و بینش

      حکمت از جانب خداوند به سوي ما نازل  .دکه از حکمت حاصل می شو

گذاري  تأثیرسوي افرادي که ما بر آنان ه می شود و سپس می تواند و باید که ب

   .دداریم جاري شو

بلکه حکمت خدا را  " .مکانی مخفی عطا می شودگذاري بر ما از  تأثیراین 

یعنی آن حکمت مخفی را که خدا پیش از دهرها براي  ،در سري بیان می کنیم

  ) 7:  2اول قرنتیان (  " .جالل ما مقدر فرمود

  

  .دگذاري روحانی قرار دار تأثیرحکمت در مرکز 

در قسمت مدیریت و برخی در آموزش و برخی دیگر  واقعاًبرخی رهبران 

 تأثیراما خصوصیتی که باید در  .ددر تفکر استراتژیک استعداد خاصی دارن

   .ترشد در حکمت اس ،گذاري روحانی در هر شخص وجود داشته باشد

ی که پولس رسول به یونان رفت او وارد فرهنگی شد که در آن زمان

 ۀفلسفه یا دوست داشتن حکمت اساس تفکر جامع .تحکمت ارزش باالیی داش
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و من " : اما پولس به ایمانداران قرنتیان نامه نوشت و چنین گفت  .دیونانی بو

با فضیلت کالم یا حکمت نیامدم چون شما را به  ،برادران چون به نزد شما آمدم

پولس رسول شخص باهوش و تحصیل کرده اي بود او "  .مر خدا اعالم نمودس

زیرا عزیمت : اما روش دیگري را برگزید  ،توانست از فلسفه استفاده کندمی 

   .نکردم چیزي در میان شما دانسته باشم جز عیسی مسیح و او را مصلوب

پیغام او عمل نجات بخش و حقیقتی بود که توسط مسیح در تاریخ به 

حکمت ازلی خداوند در مسیح ظاهر شده و توسط روح  .دوقوع پیوسته بو

پدر پسر و روح القدس حکمتی را براي ما  .دند بر بنی بشر ریخته بوخداو

 "    .آوردند که سري مخفی بود که در تضادي کامل با حکمت این جهان است

اما حکمتی که از این عالم نیست و نه  ،لکن حکمتی بیان می کنیم نزد کاملین

        و پولس ) 6:  2اول قرنتیان ( " .داز روساي این عالم که زایل می گردن

بلکه به برهان روح  ،می گوید که کالم و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود

   .و قوت

گذاري در زندگی هاي  تأثیری که خداوند از ما به عنوان ابزاري براي زمان

می یابیم که چقدر تمامی اصول و ابزارهاي رهبري  دیگران استفاده می کند در

ابزارها و اصول  بی ارزشی  آن ها .هستندناقص  ،براي انجام این کاربر زمین 

    رهبري با آن روبرو زمان هر چالشی که در  باما  .داما کافی هم نیستن ،نیستند

در می یابیم که پس  .دمی شویم به دنبال نتیجه اي هستیم که خدا می خواه

که توسط  حکمت عالیِ .تبدون مکاشفه خداوند آگاهی ما چقدر ناقص اس

آنانی  .مرا  ارج می نهی می شودرهبران محترم باعث بدست آمدن نتایج عالی 

 حساب به دنبال نتیجه بودند برگه هايها یا پرکردن  که براي خواندن گزارش

   .درا انجام دادن يبلکه آنانی که کار ابدي و پایدار ،مخاطب سخنان من نیستند
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  حکمت از آسمان

رساله خود بر حکمت از باال تاکید می کند و آن را در تضاد با  یعقوب در

حکمتی که آن چنان گمراه شده که به خواسته  .دحکمت زمینی قرار می ده

  ) 15:  3یعقوب (  .هاي نفسانی شیطانی و دنیوي می انجامد

توصیف یعقوب به هفت صفت جامعی اشاره می کند  ،پس در یک جمله

  این خصوصیات همچنین  .دعال تر از ما نازل می شوکه از منبعی فراتر و مت

گذاري خود را بر بنیاد  تأثیر ،د صفات شخصی باشند که مشتاق استنمی توان

لکن آن حکمت  " .داین خصوصیات خالصه و قدرتمند هستن .دحکمت بنا کن

که از باالست اول طاهر است بعد صلح آمیز و مالیم و نصیحت پذیر و پر از 

همچنین )  17: 3یعقوب (  ".رحمت و میوه هاي نیکوي و بی تردد و بی ریا

عتیق همانند کتاب یعقوب به قواعد زندگی بر اساس  عهد کتاب امثال نیز در

تئوري نبوده و بر اساس دانش و  اًحکمت الهی اشاره می کند که این قواعد صرف

عملی هستند و اساس  کامالًبلکه این ها اصولی  ،عالئم مبهم بنا نشده است

   .دگذاري روحانی را شکل می دهن تأثیر

 چنین آغاز می کند آن حکمت که از باال است طاهر 17: 3یعقوب در 

فرادي آنانی که به نظر ما داراي حکمتی خارق العاده هستند اغلب ا .است

و در پی خواسته هاي شخصی  هستندهستند که از انگیزه هاي پیچیده آزاد 

این  .تاین معناي خالص بودن اس .ددارن ينبوده و اخالقی مهربان و پایدار

را تبدیل به مجرایی براي جاري شدن حکمت آسمانی  آن هاصفت است که 

در چشمان شما  آن ها .دمسائل را در خود پیچیده نمی کنن آن ها .دمی کن

می خواهند  آن هاکه  ینگاه کرده و خود واقعی شما را می بینند نه آن کس

رهبري که خالص است داراي شفافیت اخالقی و : نکته کاربردي (  .باشید شما

  )  .رفتاري است

 .توي می گوید که حکمت روحانی صلح آمیز اس 17:  3پس در یعقوب س

به آن ایمان داشته و براي ایجاد آن افراد حکیم مشتاق مصالحه هستند و 
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 ،ی که فردي با خدا مصالحه می کندزمانمی دانند  آن ها .دانگیزه الزم را دارن

افراد را با  به کار می گیرند تاتمام تالش خود را  آن ها .دچه اتفاقی می افت

 .دبخشش و شکیبایی را گسترش دهن آن هایکدیگر آشتی دهند و در میان 

می دانند      آن هاحکمت این افراد آنان را از آرامش ظاهري دور می کند زیرا 

  .تکه آنچه ارزش جستجو را دارد آرامشی است که از فهم و درك ما باالتر اس

رهبري که دوست دار صلح بوده و افراد را با یکدیگر آشتی : نکته کاربردي( 

  ).دنگیزعلیه هم بر نمی ا را از هم جدا و آن ها  ،دهد

این صفت چیزي  .است) معتدل ( حکمت از باال مالیم  این کهنکته بعدي 

 .تخداوند در عهد عتیق اس این یکی دیگر از صفات اصلیِ .تفراتر از ادب اس

        .دحکومت می کن آن هاپادشاهی که هم از قوم مراقبت می کند و هم بر 

است مانند  ها انساناقب رهبري که مالیم است همواره مر: نکته کاربردي ( 

   ).دخود خداون

 .تاین صفت یک نقطه ضعف نیس .تحکمت همچنین نصیحت پذیر اس

نگرشی که در آن فرد رهبر تعلیم  .تبلکه اشتیاق براي به بار آوردن محصول اس

روحیه همکاري داشته که در تقابل با اعتماد به نفس کاذب و  ،پذیر است

رهبري که نصیحت پذیر است همواره در : نکته کاربردي . ( لجبازي قرار دارد

  ) .اشتیاق دارد  ،آموختن و تغییر براي این کهبراي  استحال رشد 

    توصیف بعدي است که در یعقوب  " پر از رحمت و میوه  هاي نیکو" 

مردم را به سوي عمل  و تحکمت جداي از رحمت نیس .تآمده اس 17:  3

حکمت به ما دیدي براي مشاهده  .اما نه هر عملی .دنمودن تشویق می کن

    .می می دهد تا به آنانی که در نیازند از روي رحمت کمک کنیانساننیازهاي 

است هدیه اي  ،رهبر که پر از رحمت و میوه هاي نیکو باشد: نکته کاربردي ( 

   ).تبراي بشری

مقام و  ،در دنیایی که امکانات .تحکمتی که از خداوند است بی تردد اس

ها را رد  حکمت این بازي ،ارتباطات روشی است براي ترقی بسیاري از مردم
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اخالق فروتنانه حکمت  .دکرده و جانبداري از افراد خاص را محکوم می کن

رهبري که بی تردد است : نکته کاربردي ( دلیلی است براي بی تردد بودن آن 

  ).دبدون تبعیض می پذیریعنی همه افراد را آن طوري که هستند 

 .تو در آخر حکمت از باال بی ریا است که به معناي عاري از دو رویی اس

ه برنامه هاي بسیاري براي امروز .تکلمه دورویی به معناي وانمود کردن اس

 .برنامه هاي غیر واقعی و دو بعدي در تلویزیون .دو بازیگري وجود دارن ترئات

هایی که براي  کلمات و تصاویري که در شبکه هاي اجتماعی هستند و نقاب

سن هاي آماده اي هستند براي  ،هاي مختلف وجود دارند افراد در کتاب

اد بازي می کنند که می تواند خالصانه و بازیگري افراد و نقشی که این افر

ست به طور ا رهبري که بی ریا: نکته کاربردي (  .دروغین کامالًیا  ،واقعی باشد

و به اهداف باالتري دست  کندآشکار صادق بوده و قادر است که اعتماد سازي 

  ).دپیدا کن

برخی اوقات هدیه اي خاص از سوي  ؟پس باالخره حکمت چیست

 .تپرورش یافته اس زمانکه در طول گذر  ،گاهی مهارتی است شخصی ،خداوند

را  آن هاکه ارزش اخالقی  ،بینشی عمیق به جوهره واقعی مسائل است ،حکمت

فرد را به  ،می سنجد و گاهی کمالی است که بر اساس آن بینش کسب شده

حکمت چیزي متفاوت با علم نیست اما چیزي فراتر از  .دعمل تشویق می کن

که  شما درباره  ،مثل فرقی است که بین این دو مطلب وجود دارد .تم اسعل

  .شما همسرتان را می شناسید این کههمسرتان چیزهایی می دانید و 

در پی آنند که  ،ی که رهبران براي کسب حکمت تالش می کنندزمان

بلکه از لحاظ  ،آنان نه فقط از لحاظ آماري داراي بازدهی باشد اتتصمیم

در صدد حل مشکالتی هستند که  آن ها .دنیز داراي نکاتی مثبت باشاخالقی 

از قرار گرفتن در شرایط  آن ها .دشان دست کشیدن دیگران از تالش براي حل

زیرا بر این باورند که باالخره باید یک نفر شروع به  ،الینحل هراسی ندارند

   .دخیره شده ان آن هاکوري بکند که دیگران به   گشودن گره هاي
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هر  این کهبراي  ،اعتماد دیگران را جلب می کنند طبیعتاً ،رهبران حکیم

در این افراد خودپسندي جایی ندارد زیرا که  .تسرشار از حکمت  اس آن هاکار 

آنقدر شجاع هستند که به خاطر لحظاتی که از  .داز درون تکبر را رد می کنن

 .دشده راضی هستن يبرخورد آن هاروي حماقت تصمیماتی گرفته اند و با 

  .دچون تنها احمق ها هستند که هرگز احساس احمق بودن نکرده ان

  

  یک رهبر حکیم 

 .تیوجین پترسن یکی از محبوبترین رهبران مسیحی در عصر حاضر  اس

است   THE MESSAGEنوشته هاي او که شامل ترجمه کتاب مقدس به نام 

او همچنان از بودن بر روي  .تخود قرار داده اس تأثیرها نفر را تحت  میلیون

بیشتر  ،می کندها سخنرانی  کمتر در کنفرانس .صحنه ها پرهیز می کند

زندگی واقعی را ترجیح می دهد و عالقمند است که با افراد معدودي که در 

او براي بیست و نه سال شبان  .دیک اتاق نشسته اند مسائل را رو در رو حل کن

 ،کارهاي اصلی شبانی را انجام دهد دعا کندیک کلیسا بوده و سعی داشته که 

فراز و نشیب هاي بسیاري را در  .دکالم را تعلیم دهد و بیماران را عیادت کن

را  زمانی که وي نتوانست خواسته هاي سازمان .تخدمت خود تجربه نموده اس

استعفاي خود را   ،با وظایف بنیادي روحانی خود و خانواده خود هماهنگ سازد

تري براي خدمت در او ایجاد  این کار وي رویکرد عمیق .دتسلیم کلیسا کر

وي در کلیساي  یک کلیساي پرزبتري بود در صورتی کهآن کلیسا  .دنمو

مونتانا در روستایی دور افتاده  بزرگ شده بود و حقایق  کوچک پنطیکاستی در

   .دجا آموخته بو را آن کتاب مقدس

 .دش کتاب مقدسجدي  يِتبدیل به دانشجووي بود که   مانزدر همان 

 ،او در تمام زندگی خود .تخارج از مونتانا داش وي عالقه زیادي به طبیعت بکر

زیرا که او در  ،ترس آمیخته  با  احترامی نسبت به خالق این همه زیبایی داشت

 .تتوسط  خداوند  آگاهی هاي بسیاري داش ،مورد خلقت و طبیعت آفریده شده
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ناشی از  ،کار و استراحت داشت ،نگاهی که وي به تولد کودك و بیماري ها

 .حکمتی بود که او از طریق توجه به مسائل مختلف در زندگی کسب کرده بود

ارتباط  پترسون تاکید داشت که ما باید با زندگی افراد مختلف از نزدیک در

دانشمند و دانش آموز بازنشسته و غیره را از  ،دار و کشاورزباید بانک .مباشی

خدمت نکنیم  آن هامراجعان ما هستند به  آن هانزدیک بشناسیم و براي آنکه 

  .دآنان خلقت خداوند هستن این کهبلکه براي 

امر آموزش  ي عبري و یونانی آموخت و درن هاارا به زب کتاب مقدساو 

کوشا و قانع بود و توانست که عهد عتیق و عهد سه نفر در روزهاي یکشنبه 

دیدگاهی جدي نسبت به کالم خدا  .دجدید را منظم و مرتب ترجمه نمای

 ،آشنا بوده تاکید نداشت آن هاوي بر اصول الهیاتی که مردم از قبل با  .تداش

  .تبلکه در نوشته هایش سعی در ایجاد ارتباطی زنده و پویا با خواننده داش

خود را مقید به اصولی می دانست که در  .دا به وضوح می دیاو حقایق ر

 .تراه و راستی و حیا. کالم خداوند وجود داشت و تاکیدش بر راه صلیب بود

اما )  6:  14یوحنا ( می دانید که عیسی مسیح خود را این چنین توصیف نمود 

پترسون بر این عقیده بود که هیچ کس قادر نیست حقیقت و حیات را حفظ 

مرکز انگیزه هاي پترسون به طور  .دکند اگر خود را در راه مسیح قرار نده

این صفت او را براي دیگران تبدیل به یک الگو کرده  .آشکارا خود خداوند بود

حال خود آگاهی کامل داشته  تعریف وي از خدمت این بود که ما باید از .دبو

مان  ه کاري در زندگیباشیم و بدانیم خداوند در حال حاضر در حال انجام چ

و چه  هستندبدانیم که افراد در حال حاضر در حال انجام چه کاري  .تاس

   .دوجود دار آن هاارتباط بالقوه اي در میان 

وي در تمامی عمر خود در حال آموختن بود و بوسیله ابزارهاي گوناگون 

معلمان  .می شنید که خداوند در حال سخن گفتن درباره چه چیزي است

        در قرن پیش از او  آن هااکثر  .دروحانی خود را با دقت انتخاب می کر

ها  در کالم خداوند ریشه دوانیده بود و در نتیجه خدمت او میلیون .دمی زیستن
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نفر در پی یافتن  حکمت کوشیدند و پس از او نیز این جریان همچنان ادامه 

   .دپیدا کر

  

  حکمت در عصر حاضر

مشکالت  ،در مقابل رهبري که بر اساس حکمت عمل می کندامروزه 

ی که اکثر ما به دنبال دست آوردهاي سریع و پر سر زماندر  .دبزرگی وجود دارن

حکمت کلمه  .دهستیم حکمت براي ما موضوع مهمی بشمار نمی آی ییو صدا

لیکن اشتیاق بدون  ،جذابی نیست اما کلمات اشتیاق و رویا بسیار جذابند

    حکمت باعث از بین رفتن مردم می شود و شعله اشتیاق آنان را خاموش 

غیر واقعی و انتزاعی  یما را به سوي اهداف ،و رویاي بدون حکمت گردانندمی 

نیروي است که  ،در واقع حکمت .کشاندمی برد و مردم را نیز به بیراهه می 

ن تعهدات وجود دارد و باید تبدیل به پشت قاطعانه ترین اقدامات و قوي تری

حکمت به هیچ وجه چیز ساده و پیش پا  .داصلی در امر رهبري روحانی گرد

  .تافتاده اي نیس

جغدي که " : سفانه کنایه اي براي حکمت وجود دارد که چنین است أمت

این تصویر بسیار  ".بی حرکت مرموز و منزوي ،در باالي درختی النه کرده

بهتر است براي درك حکمت عقابی را در نظر بگیریم  .تت اسضعیفی از حکم

که از ارتفاع  بسیار باال قادر است جزئیات را بر روي زمین مشاهده نماید که  

حکمت با یافتن  .استدر یک چشم به هم زدن آماده عکس العملی سریع 

عکس  ،اساس آن پاسخ بر بتوانیمپاسخ ها همراه است اما پس از آن ما باید 

  . نشان دهیم این نیز بخشی از حکمت است یالعمل

گذاري ما ریشه در تأثیرچگونه می توانیم اطمینان داشته باشیم که 

  ؟حکمت دارد

خداوند به سلیمان فرمود که هر چیزي به  .ماوال باید مشتاق حکمت باشی

 ،سلیمان  مشتاق کسب حکمت بود ،او خواهد داد اما به جاي قدرت و موفقیت
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        واقعاًاین چیزي بود که سلیمان  .دبتواند مردم را به خوبی رهبري کنتا 

آیا  ؟ارزش گذاري و اشتیاق ما چیستمالك  ،باید از خود بپرسیم .می خواست

فقط به خاطر آن است که مشتاقانه به دنبال کسب این مهارت روحانی هستیم 

بعد از  است که صرفاً به این خاطر یاتا بتوانیم با آن به خوبی رهبري کنیم 

  ؟آن را تحسین  کنیم ،یافتن حکمت

این چیز ساده اي است اما وقتی یعقوب  .مدوم آنکه باید حکمت را بطلبی

 .داگر هر کدام از شما فاقد حکمت است باید آن را از خداوند طلب کن: گفت 

ترین  باهوش .مدر واقع او به ما می گوید که باید همواره حکمت را طلب کنی

شبانان و  ،کارمندان پزشکی ،صاحبان مشاغل ،مدیران ،معلمان ،والدین

که بهره  می رسندبه نقطه اي گاهاً که در زندگی  ،میسیونرها بر این باورند

حکمت نباید امتیازي  .هوشی آن ها نمی تواند آن ها را از آن مخمصه برهاند

در مرکز همه   بلکه باید ،در کارهاي ما خود را نشان دهد گهگاهیباشد که 

ما در تصمیم گیري هاي  .دتصمیم گیري هاي ما در رهبري قرار داشته باش

   .مباید جهالت خود را کنار بگذاری ،بزرگ و کوچکمان و براي یافتن حکمت

   زندگی دعایی ما به عنوان یک رهبر شکل جدیدي  درطلبیدن حکمت 

  ،در واقع سعی می کنیم  ،اگر تنها براي کسب نتیجه دعا می کنیم .دمی ده

بهترین راهی که خداوند براي ما در نظر گرفته است را میان بر برویم تا به 

به ما گفته شده که باید براي کسب حکمت دعا  .برسیمدلخواه بهترین نتایج  

کنیم زیرا خداوند می خواهد ذهن و قلب ما را براي بدست آوردن نتایج مورد 

. آموزش جدیدي ببینیم ،ز آن براي خدمت بعدينظر خود بکار گیرد و پس ا

به من حکمت ؛ خداوندا  ": دعاي کالسیک یک رهبر روحانی باید این باشد که 

  " .عطا فرما

 کتاب مقدسمل عمیق أمطالعه و ت .مباید در پی حکمت باشی این کهسوم 

مستقیم حکمت قرار  تأثیرگزینه اي است که توسط آن می توانیم تحت 

 کتاب مقدسحقایق  .ددر مطالعه سطحی عکس این واقعه اتفاق می افت .مبگیری
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که به صورت ناقص در زندگی به کار برده می شوند تنها ظاهري از روحانیت را 

کافی براي مطالعه  زماناختصاص  .نیستنمایی بیش  کهد ندر ما ایجاد می کن

یم در است که می توان محبت هایییکی از بهترین  کتاب مقدسو آموختن 

هر رهبر باید حداقل  .مگذاري داریم انجام دهیتأثیر آن هاحق افرادي که بر 

همچنین باید در پی  .دبار کتاب امثال و یعقوب را مطالعه کن سالی یک

را در  آن هاکه دیگر ایمان داران نیز کسب کرده اند و باید  ،حکمتی باشیم

ی را بر بسیاري از افرادي روح القدس بینشی روحان .داختیار شما نیز قرار دهن

این است که ما باید  کتاب مقدسسرو کار داریم می ریزد و فرمان  آن هاکه با 

   .ماز یکدیگر تعلیم بگیری

ارتباط دیگران نیز نیاز به صرف  .تاس زمانکسب حکمت نیازمند صرف 

بري  اما هیچ جایگزینی براي حکمت وجود نداشته و هیچ راه میان .دانرژي دار

  .تدست یابی به آن نیس براي
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  دوازدهمفصل 

  دریافت قوت

  

ª  ًاما اگر می  ،هر کسی می تواند در مقابل فالکت و بدبختی تاب بیاورد تقریبا

  »خواهید مردي را بیازمائید به او قدرت ببخشید 

  رئیس جمهور آمری� ،آبراهام لین�ن                                  

  

وجود  معاصراقتدار و حقیقت کلمات خطرناکی هستند که در قرن  ،قدرت

به نام مذهب از   ،حال زمانچون بی  شک کم نیستند افرادي که در  ،دارند

مسیحیان بسیاري که قصد و نیت خوبی دارند  .می کننداستفاده  ؤدیگران س

 .داقتدار و حقیقت هشدار داده ان ،نیز همواره در مورد خطرناك بودن قدرت

 تأثیربرخی ایمانداران بر این باورند که مسیحیان باید رویکردي منفعالنه  در 

زیرا باور دارند که افراد به محض گرفتن قدرت در  ،گذاري داشته باشند

   .گردندمنحرف هستند که شان  بسیار مستعد  ايهدست

مقام و اقتدار و حقیقت می توانند بسیار خطرناك باشند  ،اگر چه قدرت

ي کتاب مقدس تنیده شده اند و توسط این صفات ن هاادر تار و پود داست ،اما

گذاري بر دوش ما گذاشته شده است و ما بر دیگران باید تأثیراست که وظیفه 

ی که رهبري می کنیم در واقع ما قدرت زمان .مبگذاری تأثیربا  مراقبت بیشتري  

قدرت  منعکس کنندةرا به کار گرفته ایم و در رهبري روحانی این قدرت 

زیرا هر قدرت دیگري که در ما وجود داشته باشد در  .از طریق ما است ،خداوند

ی که رهبري می کنیم از اقتدار خود زمان .استمقایسه با قدرت آن بسیار ناچیز 

رهبري روحانی براي تبدیل افراد و  بیناما تفاوتی که  .ماستفاده می کنی

ما به مردم   ،رهبري روحانی ن است که درای وجود دارد رهبري غیر روحانی

کمک می کنیم که اقتدار خداوند را در زندگی خود بشناسند در حالی که در 
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ی که زمان .ماعمال می کنی آن هاما  تنها اقتدار خود را بر  ،رهبري غیر روحانی

اگر چه در ایمان مسیحی  .مما حقیقت را اعالم می کنی ،رهبري می کنیم

تعریف صحیح حقیقت را به افراد باید بلکه ما  ،ابزار نیست حقیقت تنها یک

 یانسان و در پیوند الهی ،نیروهاي موجود در رهبري. با تحمیلنه  ،بگوئیم

تعیین کننده  ،یی که در سه فصل بعدي وجود دارندن هااعنو .دنحاصل می شو

یی هستند که رهبري ن هاامک آن ها .هستندموفقیت یا شکست یک رهبري 

می دانیم که این عناوین  .دی با یکدیگر پیوند می یابنانسانالهی و رهبري 

   .تاشاره شده اس آن هاموضوعات مهمی هستند که در کالم نیز به 

آیا داشتن قدرت و اقتدار روحانی ما را محافظت می کند  یا ما را در مقابل 

 .دقضیه می تواند اتفاق بیافت ؟ هر دو جنبه ایندریسک خطرناکی قرار می ده

ی که شخصی به این باور می رسد که رهبري روحانی او بر اساس قدرت زمان

ی را در آن رهبري انساناین باور می تواند اشتباهات  ،اقتدار و حقیقت است

 استفاده ؤپوششی باشد براي پنهان نمودن س زمانچند برابر کند و در همان 

میزان خطري که براي  ،در مبحث قدرت .بريرهاز اي شخصی در این نوع ه

به کار گیري قدرت و مرجعیت شخص وجود دارد چند برابر  زمانیک رهبر در 

ی که آن رهبر گروهی از مردم را متقاعد می کند که قدرت و زمان .دمی شو

همه  ،ی که سخن از اقتدار به میان می آیدزمانیعنی  ،کنترل او از آسمان است

استفاده در مورد این چیز از سوي رهبران  ؤما به یاد می آوریم که چه حد س

به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشاره کرده اند  آن هاانجام شده تا حدي که 

صحبت می کنند در واقع خدا سخن گفته است و سپس نوبت  آن های که زمان

کنند که استفاده  ؤقت سحقیتوانسته انند از ی زمانرهبران  .دبه حقیقت می رس

ري هستند و از این طریق آنان را سی متقاعد نموده اند داراي دانشمردم را 

شان جایگاهی  از مسائل به پیروان آن هاکنترل کرده اند که درك رمز گونه 

  .دخاص داده و آنان عضوي از یک جامعه  به خصوصی شده ان
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ن نوع اطاعت و پیروي از ایمان داریم که بهتری ،رهبران به عنواناما ما 

که اجازه می دهیم خداوند از طریق  صورت می گیردی زمانمان  دعوت رهبري

اگر  .است که خود را با دیگران مقایسه نمی کنیم زماندر این  .دما رهبري کن

یل طبیعی که باید با م ،چه در تمام عمرمان با این چالش روبرو خواهیم بود

ی که در انسان - پیوند الهی .مبجنگی ،رهبريمان براي مطرح نمودن خود در 

وجود شائول طرسوسی فریسی رخ داد باعث شد که او تبدیل به پولس رسول 

شود و این اعتراف را داشته باشد که عدالت شخصی وي چیزي جز فضله 

یک فریسی وي داراي سنتی بود که  به عنوان)  8:  3فیلیپیان (  .تنیس

 .درا داشتن ،در کسب معرفت از حقایق آسمانیفریسیان در آن ادعاي برتري 

اما تبدیل وي باعث شد که  .ادعایی که همراه خود اقتدار و قدرت نیز می آورد

 به عنوانرا  آن هااز حقیقت و اقتدار و قدرت خود دست کشیده تا بتواند 

این کار به او اجازه داد  .دگذاري از خداوند باز پس گیر تأثیرابزاري صحیح در 

پس به شادي بسیار از ضعف هاي  " .دکه محدودیت هاي قدرت خود را بشناس

دوم قرنتیان (  ". خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود

خطري که در مورد پیوند ما با خداوند وجود دارد این است که شروع )  9:  12

که ما مجراي انتقال قدرت  مدعی شویمم و به سخن گفتن در مورد آن بکنی

رهبري که ضعیف است  به عنواناما در عمل  ،اقتدار و حقیقت خداوند هستیم

قدرت و اقتدار و  واقعاًی که زماناما  .مخود فکر می کند رفتار کنی بهو تنها 

گذاري رهبري ما عمیق و  تأثیر ،حقیقت خداوند از طریق ما جاري می شود

  ؟که ما بخواهیم انجام دهیم ،پایدار خواهد بود و دیگر چه کاري وجود دارد

  

قدرت  ،قدرت  

جی آر آر تولیکن در فیلم خود از یک وسیله کوچک و یک شخصیت 

یک انگشتر و یک موجود ظریف که به هابیت معروف  .می کندکوچک استفاده 

که روایتی از  ،این دو چیز تم اصلی افسانه حماسی ارباب حلقه هاست .تاس
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 ه و پیچید جنگهايِ ازطوالنی  یاین داستان .تجنگ میان دو ملکوت مختلف اس

د و داستانی است درباره نفساد و رهایی را روایت می کي است که متعدد

ي جادویی یک سري حلقه هاداستان مربوط به  .استفاده و سؤ استفادة از قدرت

لقه حبدست آوردن این باقی مانده اند که افراد با از دوران باستان می گردد که 

قدرتی ماورالطبیعی کسب می کنند و عده اي براي بدست آوردن این حلقه ها 

پس آنچه می بینیم قدرت است و نیرویی که با تصاحب . ها با هم می جنگند

آن  ،ین حلقه ها تماس پیدا می کردهر کسی که با یکی از ا .دآن اتفاق می افتا

سیر داستان این چنین ادامه می یابد که  .تفرد به سوي فساد و انحراف می رف

عده اي بر سر بدست آوردن حلقه ها رقابت می کنند و شخصیتی ساده نیز در 

این حلقه ها را کشف  که بر حسب اتفاق قدرت خیره کنندة داستان وجود دارد

یت هاي قدرتمند و نیکوي داستان در مقابل وسوسه برخی از شخص .دمی کن

گراندالف شخصی حکیم در این  .دتصاحب این حلقه ها مقاومت می کنن

داستان است که به هابیتی که می خواهد از این حلقه ها محافظت کند چنین 

 .ممن جرات ندارم آن انگشتر را بردار !فرودو  مرا وسوسه نکن ": می گوید 

    از آن مراقبت کنم  هم نمی خواهم به آن نزدیک شوم  این کهحتی براي 

ن این حلقه را براي مقاصد نیکو بکار خواهم برد اما یعنی م "! می فهمی فرودو

  .ه دست گرفته و فاجعه به بار آوردباز هم ممکن است از طریق من قدرت را ب

این وقتی که هابیت آن حلقه را به گالدریل زیبا پیشنهاد می کند او نیز 

ملکه اي خواهید داشت به  " :پیشنهاد را رد کرده و چنین پیش گویی می کند

خبیث مانند دریا و قوي مانند بنیاد هاي زمین  ،زیبایی و ترسناکی طلوع آفتاب

   " .همه به شدت او را دوست خواهند داشت

قدرت فساد به بار می آورد و  "داستان قدرت همچنان ادامه می یابد 

  ) 1887لورد آکتون سال  (  "اهی مطلق قدرت مطلق تب

 .به خصوص براي رهبران .استما قدرت مبحثی بسیار پیچیده در زندگی 

به این ) گذاري  تأثیریا ابزاري در دستان خداوند بودن براي ( گذاري  تأثیرزیرا 
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رهبري بدون  .ماستفاده می کنی ،حدي از قدرت در کارمان تامعنا است که ما 

ی یاز سو .حفظ آن و استفاده از آن ،کسب آن .قانون تنها به قدرت می اندیشد

دیگر رهبري روحانی به معناي برگزیدن مقامی فاقد هر گونه قدرت است تا 

  . منتقل کنیمبتوانیم قدرت خداوند را دریافت نموده و به دیگران 

ن معنا که در گذشته بدا .تگذشته دنیا بسیار تغییر کرده اس هدر چند ده

قرار داشت که قادر  اي ي متشکل از افراد نخبهها زمانقدرت در انحصار سا

بدان معنا که در گذشته باید یک ارتش در اختیار  .دبودند منابع را کنترل کنن

اما امروزه  .فراهم می شد دشمنمی بود تا امکان یک انفجار بزرگ در ارتش 

مواد منفجره زیادي دارد می تواند خود را یک فرد افراطی که در جلیقه خود 

در گذشته  .ددر یک کشور دیگر منفجر کرده و عملیات تروریستی انجام ده

و اطالعات توسط روزنامه ها و چند ایستگاه تلویزیونی  آن هااخبار و تفسیر 

کنترل می شد، اما  امروزه صدها کانال کابلی وجود دارد و هر وبالگ نویسی 

  .گذاري بر هزاران نفر تأثیرپتانسیلی باشد براي خود می تواند 

به این خاطر است که باید از خود بپرسیم آیا کلمه قدرت براي من معنایی 

ي ملکوت مقصودي مثبت برا به جهتقدرت کی و کجا  ؟مثبت دارد یا منفی

 کجا ؟استفاده از قدرت و مقام را دیده ام ؤس کجا ؟خداوند استفاده شده است 

 در چه قسمت ؟دیده ام که کالم خداوند قاطعانه و بدون ابهام اعالم شده باشد

و چه  ام هایی در مورد قدرتی که به همراه رهبري می آید اطمینان داشته

هر روزه در موقعیت  ؟مرا نگران می سازد ،چیزهایی در مورد آن وجود دارد که

باشیم و ببینیم که ی مختلفعمال قدرت افراد ا شاهدتوانیم هاي مختلف می 

  .می گردندهرج و مرج باعث ایجاد با این وسیله چگونه برخی 

و کسب  ي درجهپس از ارتقا ،یموفق مسیح زمانرهبري جوان در یک سا

کسب این جایگاه  .داز دوستان خود پیشی می گیر یزمانمقام معاونت در سا

براي او غیر منتظره بود و براي رفتن به خانه و دادن این خبر به همسرش  

 .داما ناگهان فشاري را به خاطر این برکت تجربه می کن .شتبسیار هیجان دا
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برخی از روي  .دوستان متعجب او شروع به رفتاري متفاوت با او می کنند

گر براي کسب منفعت شروع به حسادت خود را از او دور کرده و گروهی دی

همه از شرایط ناراحت بودند  .دشان می کنن تعریف از خودشان و قابلیت هاي

واکنش وي با این رفتارها اولین آزمون وي  ،به غیراز رهبر جوانی که می دانست

  .تدر این مسئولیت جدید اس

مشورت  ،است زمانبزودي متوجه شد که باید از فردي که بیرون از سا

 می شناخت پیشنهادآن ها را ها پیش  مختلف که از سال شخصاز سه  .دبگیر

کار بعدیش این بود که طبق قوانین در  .دهاي خوبی در این مورد دریافت نمو

نقش و خدمت جدیدش رفتار نماید و این ایمان را داشت که انجام این اصول 

ي که داراقت تصمیم گرفت و هر قدرت و .تبهترین روش و درست ترین کار اس

انجام خدمتی که بدان خوانده شده بود نیاز داشت را اعمال نمود تا بتواند براي 

این جایگاه جدید می تواند براي او  این کهاما با آگاهی از  .به درستی عمل کند

به دو نفر از دوستان  ،وسوسه خود نمایی و اظهار اهمیت شخصی فراهم کند

نزدیک و قابل اعتماد خود سپرد که در صورت مشاهده چنین عالئمی به وي 

به عنوان معاون مدیر قرار  ،مساوي با او ینفر دوم در جایگاه .دهشدار دهن

او مدیر اول را به خاطر جوان بودنش قبول نداشت و از ارتقاي آن  .تداش

کت کار کرده بود ناراحت بود و او هاي کمتري از او در آن شر شخص که سال

و احساس می کرد که کار درست آن است که ا. را رقیبی براي خود می دانست

   .دمراقب همه مسائل باشد و همواره شرایط را به دقت بررسی کن

در طول مدت یک ماه از هر فرصتی استفاده می کرد که نظرات و تصمیم 

دجه اي که در اختیار خود داشت در بو .دببر سئوالهاي رهبر جدید را زیر 

قرار گرفته را محدود اختیار رهبر جدید  تغییراتی ایجاد کرد تا بودجه اي که در

   هر چیز منفی را که در مورد رهبر جدید می شنید براي دیگران بازگو . کند

شایعاتی را در مورد سابقه خانوادگی آن  ،می کرد و حتی با گوشه و کنایه خود

   .دکررهبر پخش می 
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احترام  کارمندان .داین بی احترامی ها باعث فاسد شدن جو شرکت ش

افراد  بینهاي قدرت  متقابل نسبت به یکدیگر را از دست دادند و کم کم بازي

جاي خود  ،دیگر نیز خود را نشان داد و تنها در طول یک سال فرهنگ اعتماد

براي ما کار بسیار سختی است که مانع  .درا به فرهنگ سود شخصی و ترس دا

   .از قدرت تخریب گر قدرت باشیم

  

  آموزش قدرت در خدمت به مسیح

قدرت  .قدرت و اقتدار: در عهد جدید دو مفهوم نزدیک به هم وجود دارند 

ممکن است در  .توانایی انجام کاري است و اقتدار حق و اختیار انجام آن کار

اما  ،اید که جایگاه و اقتدار رهبري را داشتگذشته براي رئیسی کار کرده 

قدرت انجام آن کار را در خود نمی دید و یا شاید با افرادي کار کرده اید که 

هر دو  .ندارنداما حق انجام آن کار را  دارندتوانایی اعمال زور و انجام کاري را 

گذاري  تأثیر .تسناریو نتیجه اي جز نا امیدي و پوچی در بر نخواهد داش

بر اساس توانایی و قدرت فطري است، با هدف خدمت کردن که  ،روحانی

  . گذاري روحانی است تأثیررا به ما عطا کرده است و این بنیاد  خداوند آن

که افراد در  ،گذاري روحانی است تأثیر ،آنچه امروز جهان نیازمند آن است

مسیح از شهري که در آن  .دآن توسط قدرت و اقتدار خداوند رشد می کنن

در ابتداي  .ددیدن می کر  ،متولد شده بود و کنیسه اي که در آن شهر بود

خدمتش به این کنیسه رفته و قسمتی از کتاب اشعیاي نبی را در آنجا خواند  و 

چیزي نمانده بود که وي  زماندر آن  .تاعالم نمود که ملکوت خداوند آمده اس

جا رفته و در همان کنیسه به تعلیم  بار دیگر به آن  .دزنرا از دره به پائین بیاندا

اما اینک با آن شهرت که معجزات عظیمی را با قوت در تمام جلیل از  .پرداخت

   آن هامتعجب بودند  آن ها ؟واکنش مردم چه بود  ،خود آشکار ساخته بود

آیا این  ؟می پرسیدند این مرد حکمت و قدرت معجزات را از کجا آورده است

آیا برادران او یعقوب و  ؟آیا نام مادر وي مریم نیست ؟پسر آن نجار نیست
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پس  ؟آیا خواهرانش در میان ما زندگی نمی کنند ؟یوسف و شمعون نیستند

اما حتی با وجود همه )  56- 54:  13متی ( " ؟این همه را از کجا بهم رسانید 

  ) 57:  13متی (  "این چیزها دوباره لغزش خوردند 

قدرت خداوند در اعمال مسیح مردم را مجذوب می کرد و از حکمت 

مردم هنوز با وي  .دفرود می آم آن هاسخنانش گویی صاعقه اي از آسمان بر 

مسیح قدرت  .دمقابله می کردند اما نمی توانستند به او بی توجهی کنن

ی ترین قدرتهاي سیاسی و اجتماعی و نظام بزرگ .دمستبدانه را رد می کر

مسیح یعنی قدرت امپراطوري روم نماینده اي داشت به نام پنتیوس  زمان

نمی دانی  ؟آیا با من سخن نمی گویی" : پیالطس که به مسیح چنین گفت 

پاسخی که مسیح )  10: 19یوحنا ( " ؟مکه قدرت دارم تو را مصلوب یا آزاد کن

     هیچ قدرتی بر من " .تبه او داد چیزي نبود که پیالطس انتظارش را داش

عیسی به )  11:  19یوحنا ( " .نمی داشتی اگر از باال به تو داده نمی شد

گذاري  تأثیرعطا نمود و از این طریق الگوي فکري را دوازده شاگرد خود قدرت 

 ه بود مسیح  بسیاري را شفا داد کهپس از مسافرتی  .دبنا نمو ،روحانی را

بر جمیع دیوها تا به ایشان قوت و قدرت داد  شاگردان را گرد هم جمع نمود و

  ) 1:  9لوقا ( . امراض قدرت داشته باشندو 

         .دنبرد با شریر مطرح بوله ئمسله نمایش نبود بلکه ئاینجا دیگر مس

ها و تمامی قدرت دشمن را  عقرب اینک شما را قدرت می بخشم که ماران و "

)  19:  10لوقا (  ". زي به شما ضرر هرگز نخواهد رساندپایمال کنید و چی

پطرس یعقوب و یوحنا  باید از دیدن این صحنه بسیار هیجان زده می شدند اما 

بتوانند نازل می شد تا  آن هااین تازه پیش در آمد آن قدرتی بود که باید بر 

: فرمود  هاآن به آسمان به مسیح قبل از صعود  .دبوسیله آن دنیا را تغییر دهن

لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید  "

 ) 8: 1اعمال (  " . بود در اورشلیم و تمامی یهودیه وسامره و تا اقصاي جهان
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یک هدف داشت و آن این بود که  کردقوتی که به شاگردان عطا از مسیح 

رهبري الهی بین این مسائل عالی داراي یک نقطه تالقی  .دباشن شآنان شاهد

 آن هادر  ،اعمال قدرتی که توسط پیروان مسیح انجام می شد .استی انسان -

به  .دعظیم خداون و بلکه اشاره اي است از قدرت بی پایان نرسیدهرگز به پایان 

ی مقدمه اي است بر آن هدفی که خداوند دارد تا انسانسخن دیگر رهبري 

ی که زمانپس  .دباز گردان اورا به  اولیه اشو مقام  انسانسالمت روحانی 

از آن فرصت استفاده کرد  ،شفا  داد 3پطرس مرد مفلوجی را در اعمال باب 

اي مردان اسرائیلی چرا از این کار تعجب دارید و چرا  " .تبجهت دادن شهاد

بر ما چشم دوخته اید که گویا به قوت و تقواي خود این شخص را خرامان 

  ) 12:  3اعمال (  ؟ساختیم

  

  آموزه قدرت در نوشته هاي پولس

   مسیح مردم را به سوي افق هاي جدیدي از ملکوت خداوند راهنمایی 

پولس رسول  .دتوسط قدرت خارق العاده خداوند انجام دا اولین کار را .می نمود

بود که بر مبناي درك تازه اي تشریح می کند که جدید از زندگی  کامالًاصولی 

 ،توضیحاتی که وي درباره قدرت در ضعف .فهمیده بوداز قدرت خداوند او 

 .تبسیار انقالبی اس ،الت شبیه است و وراثت قدرت انجیلحکمتی که به جه

ی که رهبران مسیحی اساس رهبري خود را بر این حقایق  استوار سازند در زمان

تاثیر گذاري بیشتري  کار آن هانتیجه  و پیوندي با خداوند زندگی خواهند کرد

و  درهبران معمولی ایفاي نقش کنن به عنوانی که زمانتا  خواهد داشت

   .ددر امان خواهند مان نیز ات مضر و منحرف کننده  قدرتتأثیرهمچنین از 

زیرا که از انجیل مسیح عار  " .بخشدقدرت خداوند به ما قاطعیت می 

براي نجات هر کس که ایمان آورده اول یهود و  ،ندارم چونکه قوت خداست

انجیل اعالم کار نجات بخش خداوند در مسیح )  16:  1رومیان ( "پس یونانی 

مردم را  .تانجیل قدرت خدا اس .یک سخن یک پیغام است و نه صرفاً .تاس
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در این اعالن  قدرتی نهفته  .دمی شو آن هاباعث تعجب  .دحیرت زده می کن

نان را بر می افرازد و به مردمی  که مغروران را فروتن می سازد و فروت ،است

براي پولس مهم نبود  .دقدرت عطا می کن  ،که هرگز حق انتخابی نداشته اند

او خود را پیشرو جنبش بزرگی می دانست که  .ر بنامدیک رهب که خود را صرفاً

او شاهد آشکار  .داز سوي خدا و درباره خدا بو کامالًتمام دنیا را فرا گرفته و 

 ستی نمی توانانسانشدن انقالبی جدید بود که هرگز توسط قدرت و نبوغ 

بود که چیزي الهامی و با نفوذتر از آن  ،این جنبش بسیار گسترده .دشکل بگیر

پولس در دو رساله خود به کلیساي قرنتس درباره این  .دی باشانسانکاري 

سخن می گوید و این به خاطر آن بود که شهر قرنتس پایتخت بیشتر قدرت 

می دانست براي همین پولس  .با تمام جالل و پستی هایش .فرهنگ یونان بود

زیرا ذکر صلیب  " .دجا منتقل ساز خدمت خود به آنرا با این انقالب باید که 

اول (  ".زد ما که ناجیان هستیم قوت خداستلکن ن ،براي هالکان حماقت است

  ) 18:  1قرنتیان 

 پولس صراحتاً ؟کجاست آن کسی که بخواهد قدرت خداوند را کشف کند

که قربانی مسیح بر صلیب راه را  این استپیغام و خبر خوش  .بیان می کند

پس مسیح قدرت خدا و  .دشان باز می کن با خالق براي مردم و ارتباط دوباره

کنیم این  وقتی که ما این اعالن را می)  24:  1اول قرنتیان (  .حکمت خداست

  ". زیرا ملکوت خدا به زبان نیست بلکه در قوت است ". تنها یک سخن نیست

ی که زمانپولس به ایمانداران قرنتس یادآوري می کند )  20:  4اول قرنتیان ( 

امروزه  این (  .هاي سخنوري استفاده نکرد یغام را براي آنان آورد از تکنیکپ

و کالم و  ")  .می نامیم گذارتأثیرنوع سخنرانی را بازاریابی ماهرانه یا ارتباطات 

اول ( ".بلکه به برهان روح و قوت ،وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود

  ) 4:  2 قرنتیان

قرنتس حاوي اشتیاق شخصی پولس و حتی  نامه دوم پولس به ایمانداران

درد دل می کند  آن هاهایش با  ها و ضعف در مورد زخم .دنگرانی هاي وي بو
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که موضوع اصلی سخنان او را  ،قوت خداوند از طریق مسیح است اینو باز هم 

هاي نامشخص خود  دعا کرده و از  پولس در مورد ضعف .دده تشکیل می

      را بردارد و درباره پاسخی که خداوند به او  خداوند می خواهد که آن ها

فیض من تو را کافی است زیرا که قوت من در  ": می دهد چنین می نویسد

پس به شادي بسیار  ". و چنین نتیجه گیري می کند ". ضعف کامل می گردد

 " .از ضعف هاي خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود

مصلوب شده به عنوان کلیدي  مسیحِ پولس به قوت)  9:  12 دوم قرنتیان( 

زیرا هر گاه از ضعف  ". هاي بسیارش نگاه می کند ها و رنج براي حل ضعف

چونکه ما نیز در وي ضعیف  .دلیکن از قوت خدا زیست می کن ،مصلوب گشت

    " .دهستیم لیکن با او از قوت خدا که به سوي شما است زیست خواهیم کر

  ) 4:  13دوم قرنتیان ( 

گذاري روحانی موثر و رهبري که تأثیراینها حقایقی هستند که تفاوت بین 

قدرتی که در . فقط می خواهد اطرافش با افرادي احاطه شود را آشکار می کنند

 تعریفی از قدرت در این دنیاکالم خداوند درباره اش توضیح داده شده از هر 

هاي سرمایه گذار می توانند آینده افراد را  در عصري که بانک .دفراتر می رو

قادر است شهري را با خاك  2ی که یک بمب افکن بزمان ،خراب یا بنا کنند

هاي خبري قادرند یک رهبر جهانی را مثل  ی که بنگاهزمانیکسان کند و 

پس باید دانست که قدرت هاي کاذب  ،عروسک خیمه شب بازي کنترل کنند

ها از فضاي پدید  حقیقت این قدرت اطه کرده اند و دربسیاري امروزه ما را اح

   .قدرت الزم را کسب می کنند ،موجود آمدة

هایی هستیم که در  اما در عین حال امروزه شاهد آشکار شدن قدرت

 يافراد دیگر تأثیرخداوند بر افراد یا از طریق مستقیم گذاري  تأثیرنتیجه 

بیلی گراهام در شهر سئول کره سخنرانی پر حرارتی  را انجام  .ندبوجود آمده ا

را تحت  ،مادر ترزا در کلکته افرادي که از فقر در حال مرگ بودند .دمی ده

رهبري در چین اعالم پیغام خود را تنها چند روز بعد از  .دقرار می ده تأثیر
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افکنده شده  پیغامی که به خاطر آن به زندان ،آزادیش از زندان ادامه می دهد

زن بیوه اي راننده مستی که باعث مرگ شوهرش شده بود را می بخشد و  .دبو

وقت خود را خارج از زمان مدرسه براي کمک به شاگردي ها  معلمی که ساعت

فقط به وسیله قدرت اختصاص می دهد که احتیاج به کمک دارد همه و همه 

رین کارهاي انجام شده در د و تبدیل به موثرترین و پایدارتنخدا انجام می شو

   .گردندجامعه می 

گذار پایدار در جهان قدرت خداوند است و این مسئله هم  تأثیرتنها قدرت 

       می کنند قدرتمند هستند و هم افراد ضعیف صدق  براي افرادي که فکر

چنانکه قوت الهی او همه چیزهایی را که براي حیات و دینداري  " .دمی کن

به معرفت او که ما را به جالل و فضیلت  ،به ما عنایت فرموده است ،الزم است

  ) 3:  1دوم پطرس (  ".دعوت نموده است

  

  ها نبرد قدرت

ظهور آدولف هیتلر و رایش سوم شیطانی ترین اتفاقی بود که تا به کنون 

شبان و الهی )  1906 – 1945(دیتریش بن هوفر  .تبر خود دیده اس جهان

گذاري روحانی بر مردم کرد، تا حدي  تأثیرشروع به  زماندر آن  ،دان آلمانی

با مطالعه داستان  .دگذاري تاوان بسیار سختی پرداخت نمو تأثیرکه براي این 

   .دها را بهتر خواهیم فهمی بن هوفر معناي نبرد در مقابل قدرت

ی که بن هوفر براي اولین بار پشت میکروفن رادیو زمان 1933فوریه  1در 

بعد از صدر  این اتفاق دو روز .ترار گرفت بیست و هفت سال بیشتر سن نداشق

سخنرانی را براي رد اصول  او  قرار بود ،آلمان بود در اعظم آلمان شدن هیتلر

  .دئه دهاار فوهرر

 ؟چنین شجاعتی از خود نشان دهد ،چقدر پیش می آید که یک شخص

هشدار داد که این چنین  سخن گفت وفوهرر وي در مقابل تفکر بت پرستانه 

رهبر  ( ادعاهایی درباره قدرت باعث دیکتاتوري  و حکمرانی افرادي مثل فوهرر
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بن هوفر هیچ قدرتی به جز متقاعد سازي . خواهد شد) کار  و فریب متقلب

. در آخر آن سال او دست گذاري شد .تافراد براي مقابله با این قدرت ها نداش

در  .دسیس شأمتعهد و معتقد به بیانیه  بارمن تبه کمک او کلیسایی  1934در 

  .این بیانیه چنین عنوان شده بود که مسیح سر کلیسا است و نه فوهرر

قبل از آن وي الهیات را در دانشگاه توبینگن آموخته بود و پایان نامه خود 

که در آن به طبیعت و ساختار کلیسا از زاویه اي تازه پرداخته  بودئه داده ارا ار

او یک سال در نیویورك به آموزش الهیات پرداخت و شاهد تولد کلیسایی  .دبو

وي در جلسات کلیساي بپتیست  زماندر آن  .دآمریکایی بو - آفریقایی

بعد ها وي دو جماعت کوچک در انگلستان را  .دآبیسینیان شرکت می کر

یه اگر چه وي یک الهی دان خبره بود اما تالش بسیاري براي ته .دشبانی کر

باز  1939در سال  .دموعظه هایی پر محتوا براي افراد تحت شبانی اش می کر

اما بزودي تصمیم گرفت به آلمان باز گردد تا آنچه در توان  ،به آمریکا رفت

  .دجا انجام ده داشت را در مقابله با طوفان موجود در آن

ند سعی کردانی هاي عمومی و انتشار نوشته هاي او نازي ها با منع سخنر

هاي مقاومت آلمانی ملحق شده و در طرح  او به گروه .دبن هوفر را ساکت کنن

بن هوفر دستگیر شد و به  .تکلیدي داش ،نقشه اي براي ترور هیتلر نقشی

زندان افکنده شده و از زندان بوچن به والدرگنسبرگ و باالخره فلوسن برگ 

دستور  ،قوع هیتلربا فروپاشی رایش دوم و شکست قریب الو .دانتقال داده ش

 12به مدت . بن هوفر اعدام شد .دصادر ش 1945آوریل  9در  اعدام بن هوفر

 او این کار را توسط موعظه ها و نوشته .دکر مبارزههاي ظالم  سال وي با قدرت

کوتاه زندگی اش در جوانی  زمانکاري که او در مدت . انجام داد هاي آتشینش

 ،براي افراد بسیاري آتی،هاي  پایداري براي سالگذاري  تأثیرانجام داد باعث 

   .ددر سراسر دنیا ش

 بحث در مورد هیتلر فقط محدود به تانک ها و استحکامات نظامی و اتاق

کاري که او انجام داد این بود که قدرت و اقتدار و  .دنبو شهاي اعدام با گاز
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  ،ان آلمانیحقیقت منحرف وجود خود را بت ساخته بود و در آخر یک شبان جو

   .دنشان داد که هیچ کدام از این خصوصیات در هیتلر یافت نمی شو

دور گردنش اعدام شد اما دقایقی قبل از اعدام به ها  بن هوفر بوسیله سیم

سه  .همراه با دوستان زندانی اش دعایی را همراه با راه رفتن آرام می خواندند

هفته بعد هیتلر توسط خوردن سم و شلیک به خود اقدام به خودکشی کرد و 

جنون او گفت که  در روزهاي پایانی زندگیش سخنان بی ربطی و بی معنا می

گذاري روحانی خالی بماند  تأثیراگر در فرهنگی جاي . آشکار می ساخت

نمی آید  ) فوهرر ( دزد":مسیح چنین گفت  .دبا شرارت پر خواهد ش مطمئناً

من  ":  اما درباره خود چنین می گوید ،مگر آنکه بکشد و بدزدد و نابود سازد

  " .آمده ام تا شما حیات داشته باشید و آن را زیاده کسب کنید

زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و  ": آمده است 12:  6در افسسیان 

لمت و فوجهاي ها و قدرت ها و جهانداران این ظ جسم نیست بلکه با ریاست

        پژوهشگران بر سر این آیات و آیاتی مشابه  "روحانی در جایهاي آسمانی 

بحث می کنند و موضوع آنان این است که آیا با )  15:  2و  16:  1کولسیان ( 

اشاره به قدرت ها و جهانداران پولس قصد اشاره به قدرت هاي روحانی داشته 

ی مانند رژیم هاي توتالیتر و یا ناعدالتی هاي انسان انۀوي ساختار شریر .یا نه

     اشاره  آن هابه هر دوي  زمانهم  این کهیا  اجتماعی را تشریح می کند و

قدرت را  ،آیا حکومت هاي مخربی که با سیستم ها و رهبرانی شریر .دمی کن

  ؟هاي روحانی شرارت هستند قدرت تجسم  ،در مسیر شریرانه به کار می گیرند

ها مطرح نبود و مسئله  سئوالراي دیتریش بن هوفر هیچ کدام از این اما ب

   .دآشکار بو کامالً

  

  قدرت در عصر حاضر

به نوبه خود شاهد نبرد  تمامی نسل ها .تی تغییر نکرده اسانسانطبیعت 

استفاده مفید از  ،بین بردن قدرت از ،به چنگ آوردن قدرت .بوده اندقدرت 
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اما فرقی که امروزه وجود دارد این است که ابزارهاي  .تقسیم قدرت ،قدرت

فقط با امروزه ما  .تاز قدرت بسیار گسترده تر شده اس ةتصاحب و استفاد

ثروت و دارایی  ی ازنیستیم بلکه شاهد مراکز عظیم تعدادي فرد پول دار روبرو

ارتباطات گسترده توسط رسانه هاي جمعی باعث شده که امکان  .مهستی

 چندین بار بیشتر از حتی یک نسلِ ،به قدرت و تبلیغ هاي گستردهدستیابی 

به نوبت بر می خیزند و از بین می روند و تمام  حکومت هاامروزه  .دپیش باش

  .گذاري روحانی دارند تأثیرکه است این توانایی ها و امکانات در دستان افرادي 

 ةاستفاد ،امروزهاین است که  می شودپس سئوالی که در این جا مطرح 

  ؟چگونه باشدباید  ،گذاري روحانی تأثیرصحیح از قدرت در 

هر گونه قدرت مشغولیم،  درونی روح خودکاوش حالی که به باید در  ابتدا

نمی توانیم به خود تکیه کنیم زیرا قدرت  .مبدانی مهلکطلبی و طمع را خطري 

هر رهبر باید دوستان و همکاران قابل اعتمادي  .می تواند ما را مست کند

به او  ،داشته باشد که به محض مشاهده کوچکترین نشان از قدرت طلبی

گذاري روحانی بر افراد دیگر  تأثیری دیگر هر کسی که در یاز سو .دهشدار دهن

دارد باید توسط قدرت روح القدس خدمت مصالحه را در دنیا به کمال نقشی 

شان را نمی دانیم امروزه در حال آماده شدن  افرادي که ما حتی نامهاي .دبرسان

شاید این امري مهم  .دهستند که بن هوفر یا بیلی گراهام هاي بعدي باشن

 آن هااما نباید همواره به دنبال مثال هاي شگفت انگیز باشیم و فقط بر  ،باشد

به مشتاق آن باشد که گذار روحانی دارد باید  تأثیرهر کس که  .متمرکز نمائی

و اجازه دهد روح القدس با  بگیردوسیله اي در دستان روح القدس قرار  عنوان

یک معلم مسیحی ممکن است بتواند با یک پدر و مادر  .دقدرت در او کار کن

 اي  که جذب فرقه عضويباید با یا شبان جوانی   .استفاده گر برخورد کند ؤس

صاحب یک حرفه ممکن است علیه شریک  .نمایدسختی اشتباه شده برخورد 

باید تصمیم بگیرد که در مقابل  شرکتمدیر یک  .دمجرم خود اقامه دعوي کن

ایمانداري که  .اقدامات الزم را انجام دهد ش،نبرد قدرت میان اعضا در دفتر
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اشتیاق فراوان براي انجام کارهاي سیاسی دارد باید قبل از شروع هر کاري در 

رهبر یک گروه  .دبگیر یتصمیم درست ،نداردهاي اخالقیمورد تعیین استا

 روش هاي بی .دمسئول باید تعیین کند که چه انتظاراتی از افراد گروه دار

در آن قسمت از تأثیر شماري وجود دارد که هر کدام از ما خوانده شده ایم که 

  .استفاده کنیم گذاري روحانی

 أاین منش .ممتمرکز بمانیاصلی قدرت  و در آخر مهم است که ما بر منشأ

  را انجام ها انسانالهی تجدید حیات پیغامی است عالی که خداوند چگونه عمل 

براي  ،که قدرت خداست زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم چون ".دمی ده

)  16:  1رومیان (  ". اول یهود و پس یونانی .نجات هر کس که ایمان آورد

آن کار دشواري انجام  باتا  داریم قدرتی نیازی که در رهبري روحانی به زمان

یا کارهاي جدیدي را  ،دهیم و یا شرایط غیر قابل کنترلی را مدیریت نمائیم

تنها قوت خداوند در مسیح براي احیاي نسل بشر است که  ،پایه گذاري کنیم

پیغامی است که در این اصل  ،قوت ما در حقیقت .می تواند ما را کمک کند

 خودي خلق شده به صورت ها انسانآمده که خدا چنین در انجیل  .تنهفته اس

به  نیاز ها انساناما این  .دنجات خواهد دا دهد و را نجات داده و نجات می

رهبري روحانی قدرتی دارد که از  .دمداخله قدرت الهی در زندگی خود دارن

        پشت سر  دیگر رهبري ها راهمه قدرت هاي کاذب پیشی می گیرد و 

   .دو معیوب جلوه می ده ناکار آمدرا  آن هامی گذارد و 

فرهنگ ها   ،توسط مسیح باعث شکل گیري نهادها ها انسانپیغام احیاي 

بنیادي و تولدي تازه در زنان و مردان  يزیرا که باعث تغییر ،و تاریخ می شود

عاري  کامالًاین مژده  .این پیغام فقط در مسیح موجود است .دبسیاري می شو

انی لکن دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یون " .تاس یاز هر گونه ابهام

این پیغام مسیر )  24:  1اول قرنتیان (  ". مسیح قوت خدا و حکمت خدا است

اما قبل از آن گناه باید مورد  .تالهی اسو به سوي پیروزي نهایی  ،امروز ما



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١٧٤

 

هالکان حماقت است لکن براي  زیرا ذکر صلیب براي " .دداوري قاطع قرار بگیر

  ) 18: 1اول قرنتیان (  ". ما که ناجیان هستیم قوت خداست

می تواند مقتدر عمل کند که  ی زمانگذاري روحانی یک معلم  تأثیردر 

تنها ذخیره اطالعات نیست بلکه وسیله اي است براي شکل دهی  ،علمباور کند 

که می خواهد انجیل در زندگی و کار او تحولی ایجاد  شرکتیرهبر  .به زندگی

باید بداند که رفتار او براي افراد پیغام امید دارد و در این پیغام قدرت  ،کند

 نسبت بهرهبر یک انجمن می تواند از تعهدي که خداوند  .تواقعی نهفته اس

رهبران  .دقوت یافته و از آن قدرت آگاه شو ردی داانساناحیاي اجتماعات 

کلیسایی باید تعهدات خود را در مورد عمل بر طبق کالم خدا از سر بگیرند و 

میسر      بر طبق کالم خدا نمودن عمل  نتیجه واقعی در زندگی وبدانند که 

 آن هابلکه  ،عوض نمی شوند ها زمانتوسط تشکیالت و سا ها انسان .می شود

  .دپیغام خدا تغییر می یابن وتوسط قدرت خدا 

 و قدرت می تواند تخریب کند ": مثلی واقعی وجود دارد که می گوید 

دیگري این حقیقت را  زمانامروزه بیش از هر   ".دقدرت می تواند نجات ده

   به بار یتباهی مطلق ،قدرت مطلق و قدرت فاسد می کند  " : می توان دید که

که  ما به قدرت خالص و احیاگر خداوند در تمامی  این استو علت  ".می آورد

 .مهمه ما در کشمکش قدرت قرار گرفته ای .معرصه هاي زندگی خود نیازمندی

و  قرار دارد صلیب قبل از قیام  .زخمی می شوند يدر میان این کشمکش افراد

  .دپرداخت بها همیشه قبل از پیروزي صورت می گیر
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  سیزدهمفصل 

  پذیرش اقتدار

  

ª اقتدار باعث مسموم شدن  افرادي  می شود که از آن استفاده، 

  ». شخصی برده اند

  �دا میر نخست وزیر اسرائیل

  

که او را  ،نقطه اي از کار خود با افرادي روبرو می شود درهر رهبري 

به چه حقی این کار را انجام  تو ".الش خواهند کشیدتوسط این پرسش به چ

 ،ممکن است به خاطر چیزي باشد که گفته اید سئوالاین " ؟می دهی

این  اما معموالً .دتصمیمی که گرفته اید و یا یکسري اعمالی که انجام داده ای

 به محدودهی مطرح می شود که رهبر در کاري که انجام می دهد زمان سئوال

        .را با هم دارنداکثر مردم این دو خواسته متضاد  .دمی شووارد دیگران 

بگوئید چکار  آن هاکه به  ،یزمانولی  ،را هدایت کند آن هامی خواهند کسی 

 ،به زبان آورده نشود سئوالپس حتی اگر این  .دمقاومت می کنن ،باید بکنند

را در ذهن خود دارند که دیگران چه حقی دارند که به  سئوالمردم همواره این 

نی که مخالف هدایت شدن آنا .دبگویند چکار بکنند و یا چه فکري بکنن آن ها

اما رنجشی که در  ،هستند ممکن است که دهان خود را بسته نگاه دارند

چرك کرده و باعث می شود رابطه  زماندر طول گذر باقی می ماند، وجودشان 

ی  احساس زماناین واقعیت بیشتر  .دشو مخدوشبا رهبر به طور جدي  آن ها

گفته هاي او از روي اجبار است و  می شود که رهبر می بیند موافقت افراد با

قدرت به خودي خود  .شوداوضاع بدتر می  ،بیشتر شود اگر این فشار مخصوصاً

اختیار  این که قدرت .دهاي مطرح شده در مورد اقتدار را نمی ده سئوالپاسخ 

براي همین صرف  ،تنها براي پادشاهان قرون وسطی صادق بود ،عمل می آورد
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  سئوالنباید از این  .نیستاعمال قدرت روشی خوبی براي انجام رهبري روحانی 

جا است چه حقی دارد که بر من  آن شخص که آن" : افراد متعجب شویم 

اگر شما در یک  .تدر شرایط کاري پاسخ بسیار ساده اس"  ؟اقتدار داشته باشد

نشان هاي  کارتان دفتر درخاص داراي منصب خاصی هستنید و بر  زمانسا

 ،پس این حق را دارید که تصمیم بگیرید ،شما است منصب می گویداست که 

در اکثر زمینه ها  .دخط مشی تعیین کنید و به دیگران بگوئید که چکار کنن

   .دهیچ جاي بحثی در این مورد وجود ندار

را  یکه خداوند ساختارهاي قدرت کالم خدا به وضوح توضیح می دهد

در  .دتعیین نموده تا در دنیا به جاي هرج و مرج نظم و قانون وجود داشته باش

کتاب رومیان باب سوم  خداوند ساختارهاي قدرت مدنی  را پایه گذاري نموده 

و دیگر مقام هاي دولتی  فرماندار و دادرس ،شهردار ،دادگاه ،بودن پلیس .تاس

اما این کافی  .تشان  اس ز نبودنبهتر ا آن ها،هاي کاري  با وجود تمامی نقص

 .منیاز داری الهیزیرا به نظم و قوانین  .ما به رهبران روحانی نیازمندیم .نیست

هاي متفاوتی به  گذار خداوند در بازسازي دنیاي سقوط کرده اسم تأثیرکار 

طور  مسائل آن .معدالت و نظ ،سالمت ،باروري ،مصالحه ،شالوم: خود می گیرد

بنابراین خداوند به  ،برخوردار نیستنددرستی که باید در دنیا از نظم و ترتیب 

خداوند  .تو نظم بخشیدن به امور اس نمودنروشی قاطعانه در حال عمل 

را انجام روحانی اختیار این کار را دارد و این اقتدار را به افرادي که کار رهبري 

  :بنابراین  .دمی دهند عطا می کن

است در  انساندادگستري که در صدد ریشه کن کردن قاچاق  وزارت. 

 ،واقع نظم را جایگزین بی نظمی هایی می کند که زندگی بسیاري از افراد را

   .تنابود کرده اس

شبان جوانی که سعی می کند به دانش آموزان خود بیاموزد که تحت . 

  .دقوانین محافظت کننده خداوند زندگی کنن
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ی سعی می کند که با شروع دوره هاي آموزش یک صاحب کار مسیح. 

   .دسر و سامان بخش ،بی نظمی ناشی از بی کاري را در حد خود ،مشاغل

خدماتی نظم و ترتیب را به پروژه هایی درهم و ناتمام  زمانمدیر یک سا. 

   .دبر می گردان

سامان  فرصت ایجاد قوانین براي سر و ،یک قانون گذار منتخب مسیحی. 

   .فعاالنه عمل می کنددادن به جامعه را در می یابد و 

را می پذیرند و شروع به  رترها و اختیارات ب ی که رهبران توانا مقامزمان

است که مردم از وجود این رهبران بهره  زمانانجام اصالحات می کنند آن 

   .دخواهند بر

  

  ؟معناي اقتدار چیست

  در حالی که اقتدار اختیار انجام آن  ،قدرت توانایی انجام یک کار است

که مردم به محض  ،چنان بهم گره خورده اند اما این دو مفهوم آن .است

با چه اقتداري این کارها را انجام  " .دنیز کسب می کننرا قدرت  ،دریافت اقتدار

جمله اي بود که مسیح از رهبران یهودي که شاهد معجزات و  " ؟می دهی

نمی توانستند قدرت صادر شده از مسیح را انکار  آن ها .دشنی ،بودند اوشفاهاي 

فقط          بنابراین  .دشان عمل می کر قدرت در پیش روي چشمان .دکنن

 سئوالاین  .دببرن سئوالزیر را مسیح از انجام دادن این اعمال  توانستند حق

مفلوجی را ی که مسیح  زمانبراي مثال در  .دگاهی بسیار احمقانه به نظر می آی

این خطرناکترین کاري است  .داو را مورد انتقاد قرار دادن ،در روز سبت شفا داد

هم  آن ،یعنی در مقابل کار خداوند بایستد .دکه یک شخص می تواند انجام ده

 .استکه فاعل این کاراست مشکوك  یدر مورد اقتدار شخص ،این کهبدلیل 

شود و توسط مقام نیز محدود گذاري روحانی توسط مقام تعریف نمی  تأثیر

باید مشخص شود که هرکس حق گرفتن تصمیم  زماندر یک سا .دنمی گرد

گذاري ها و دگرگون تأثیراما برخی از مبتکرانه ترین  ،هاي مختلف را ندارد
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ی صورت می گیرد که روح خداوند به شخصی الهامی زمان ،کننده ترین کارها

  .او داراي مقامی هست یا خیر این کهصرف نظر از  ،می بخشد

  

  ؟استاقتدار روحانی داراي چه کسی 

هر کسی که روح خدا او را انتخاب  این است سئوالپاسخ کوتاه به این 

این چیزي است که رهبري روحانی را تبدیل به  .دکند تا از او استفاده کن

ي ها زماندر سا .دتجربه اي مهیج و پویا نسبت به رهبري هاي دیگري می کن

    همه کارها بر اساس ساختاري از پیش تعیین شده صورت  موجود در دنیا

می خواهد ما  ،در رهبري روحانی بر این باور هستیم  که خداوند قادر .دمی گیر

حیرت زده  ،را با به کارگیري افراد معمولی به عنوان ابزارهاي مافوق طبیعی

 براي رهبر بودن لزوماً .دی محدود نمی شوزمانخداوند به جدول هاي سا .دکن

  .داحتیاج به عنوان نداری

یک خدمت مبتکرانه در یک کلیسا ممکن است توسط شبانی که تنها 

     یک معاون اجرایی  .دچند سال از شروع خدمتش گذشته است ایجاد شو

می تواند آن شخصی باشد که بتواند از لحاظ روحانی تمییز دهد که رابطه بد 

معلم جدیدي که به  .در جا زدن کل شرکت می شومیان دو مدیر باعث د

دیگر معلمان نیز همانند او  .دجدید از دانش آموزان امتحان می گیر یروش

جاست  این سئوال .دهاي خود می بینن عمل نموده و نتایج عالی را در کالس

آیا رهبران مقدر شده آنقدر انعطاف پذیر هستند تا چیز هاي جدیدي بیاموزند 

  ؟بپذیرند ،از افرادي که داراي مقام و منسبی نیستند ن راسخناو این 

ی می تواند از هر شخصی زماناگر ما ایمان داریم که روح خدا در هر 

این چیزي است که  .برخورد کنیم روشنفکرانهاستفاده کند باید با مسائل جدید 

محدود به نبوغ  ،منابع موجود براي استفاده ما .درهبري روحانی را مهیج می کن

   .درهاي طبقاتی ما نیز محدود نمی شوو به طور واضح به ساختا نیست
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به نظر می رسد ما به  .داقتدار روحانی گاهی بر اساس عطایا تعیین می شو

 و مقام خاصی از رهبري نیاز داریم تا به وسیله آن مقام تعریف شده و قانونی

 تأثیررا تحت  آن ها وانیمتا بتحق خدمت کردن به مردم را داشته باشیم 

 معاونِ و شبان ارشد ،پس برخی افراد عناوینی نظیر مدیر .مخداوند قرار دهی

 آن هادر حالی که برخی دیگر اقتدار روحانی دارند زیرا خداوند  ،مدیر را دارند

ایمان و حکمت پر  ،ابتکار عمل ،شخصیت و مهارت ،را با عطایاي ماورالطبیعی

اینان آن افرادي هستند که مردم به طور طبیعی از آنان پیروي  .تساخته اس

به خاطر مقام به  طبیعی تر از اقتداري است که صرفاً آن هااقتدار  .دمی کنن

 .دکم ندار منصبچیزي از افراد داراي  آن هاکسی داده می شود اما اعتبار 

است و  هاي رسمی رهبري روحانی بسیار گسترده تر از مقامو محدودة حیطه 

تا مردم را کمک کنند  ،این خوب است زیرا که ما همواره به افرادي نیاز داریم

 ما نه تنها به ژنرال .دتبدیل دهنده خود خداوند قرار گیرن تأثیرکه تحت نفوذ و 

 و گروهبانان و تعداد زیادي سربازِ ن هااستو ن ها،اسرو ،بلکه به سرهنگ ها ،ها

رهبري را در دست گرفته و هر کاري که  ،ع نیازکه در مواق ماحتیاج داری ساده

 مسئلهشان با این  فریسیان و همتایان امروزي .درا انجام دهن ،احتیاج است

چه همیشه به دنبال آنند که چه کسی داراي  آن ها .تمشکل خواهند داش

وقت خود را صرف بیشتر آنان . هیچ مقامی ندارداست و چه کسی  یمقام

که به نظر آنان رهبران شایسته اي  افرادي می کنند ی و مخالفت باسرکوب

در بدترین حالت این داستان این نوع افراد تنها وظیفه خود را انجام  .دنیستن

          قوانین دانسته و در خود حس عدالت شخصی و غرور ناشی از مقام را 

اگر  ،نیدبدا .دمی پرورانند و بدین ترتیب انگیزه خدمت را در خود از بین می برن

رهبران سیاسی و مذهبی سعی کردند از این طریق مسیح را محکوم کنند این 

   .دکار را با هر کس دیگري نیز انجام خواهند دا
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  استفاده از اقتدارسؤ 

که ساده  ،هیچ پادزهري براي اداره کارهاي فریسی گرایانه وجود ندارد

چون نیروهاي کنترل و قانون گذار اغلب بسیار قدرتمند بوده و تثبیت  ،باشد

نیکو  آن هاانگیزه هاي اولیه  این کهسنت ها به خاطر  .دشده و مستحکم هستن

دفع حمالت و وفاداري به  ،نگاه داشتن حقیقت .دمقدس شمرده می شون ،بوده

 ،خوب اولیه ةانگیز هر می تواند از ،زمانولی به مرور  استانگیزه اولیه ارزشمند 

راه جلوگیري از فسیل شدن رهبر هاي امروز در  .دفقط یک پوسته اي باقی بمان

خود  زمانمسیح پایه هاي قوانین مذهبی حاکم را  در  .تقلب انجیل نهفته اس

خداوند  .دخداوند باید حکومت کن .دلرزان ،به وسیله پیغام ملکوت خداوند

اقتدار  .دومت اجازه هیچ کسی را نیاز ندارحکومت می کند و خداوند براي حک

     ی معنا پیدا زماناقتدار ما از اقتدار او منتج می شود و این  .تاو مطلق اس

   .ممی کند که هم راستاي اهداف خداوند حرکت می کنی

گذاري روحانی به  تأثیر .تاین حقیقت براي مردم مهیج و رهایی بخش اس

تا خود را جزو جنبش بدانند و بدانند که  معناي الهام بخشی به افراد است

ما به جمله  قبالً .ترویاي خداوند گسترده و به اندازه قلب خداوند نیکو اس

تباهی مطلق به  ،قدرت مطلق ،قدرت فاسد می کند  ": قصاري اشاره نمودیم 

ی که به شخصی یک زمان .صادق استاین جمله براي اقتدار نیز  ".بار می آورد

وسوسه تمرکز بر آن موقعیت خاص در قلب او  بخشیده می شودمقام خاصی 

 .تی ما اسانساناین به خاطر طبیعت  .دبیدار شده و شروع به کار می کن

زیاد   ،تخریب کننده ترین قدرت طلبی و مقام دوستی شاید در رهبران فاسد

حفظ موقعیت و قلمرو در قلب  ۀچون انگیزه هاي مخفی و زیرکان ،نباشد آشکار

می تواند براي هر کدام از ما  نکتهاین . می ماندپنهان  ،رهبر داراي اقتدار آن

ی بسیار یاقتدار می تواند دارو ،این وسوسه به سراغ همه ما می آید .اتفاق بیافتد

   .دقوي باش
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برد و در یک لحظه  مرتفعدر آزمایش مسیح در بیابان شریر او را به مکانی 

و پیشنهادي را مانند طعمه دروغین  .دتمامی پادشاهی جهان را به او نشان دا

زیرا  ،جمیع این قدرت و حشمت را به تو می دهم " :بر قالب به او نشان داد 

پس اگر تو پیش  .مکه به من سپرده شده است و به هر که می خواهم می بخش

شریر همواره )  7،8:  4لوقا (  ". شد همه از آن تو خواهند ،من سجده کنی

همه  همیشه قدرت و مقام را به شما وعده می دهد و .دادعاي اقتدار می کن

     مسیح در پاسخ به او  .درا به پائین می کش ،آنانی که اسیر طعمه او شوند

مکتوب است خداوند خداي خود را پرستش کن و  ،اي شیطان ": می گوید 

استفاده از  ؤو این پادزهري بود که مسیح علیه س " .اغیر او را عبادت منم

خداوند در قدرت  .دخلقت باز می گردان بهپرستش نظم را  .دقدرت استفاده کر

 ،و کاري که تنها متناسب آن خواندگی ،و اختیار کامل است و ما خادمین او

   .ماز اقتدار برخوردار هستی ،خداوند از طریق ما می خواهد انجام می دهد

  

  عمل نمودن بر اساس اقتدار

پنجره اي از پیچیدگی هاي موجود در رهبري با  ،خدمات پولس رسول

 .دبه پولس اقتدار نیز عطا ش ،به همراه خواندگی. می گشایدرا به روي ما  اقتدار

او مانند پطرس و  ،به گفته برخی .برده می شد سئوالاقتدار او همواره زیر 

 کامالًبرخی می گفتند که انگیزه هاي او  .دویعقوب و یوحناي رسول واقعی نب

و سپس  ؟ها چگونه می خوابید گاهی در تعجبم که این مرد شب .تاشتباه اس

که مشکالتی در کیساي قرنتس آغاز شده بود او به آن ها نامه می نویسد ی زمان

زیرا هر چند زیاده هم فخر نکنم درباره اقتدار خود  ": که  می کندوري آیادو 

 " .شما به ما داده خجل نخواهم شد ،که خداوند آن را براي بنا و نه براي خرابی

نوشت و  آن هاپر از غم و درد به  ،وي نامه اي جدي)  8:  10دوم قرنتیان ( 

نگامی که از این جهت این را در غیاب می نویسم تا ه ": این چنین گفت 

سعی نکنم بحسب آن قدرتی که خداوند به جهت بنا نه براي  ،حاضر شوم
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ایمان شجاعانه پولس به او )  10:  13دوم قرنتیان (  ". خرابی به من داده است

اجازه می داد که اقتدار خود را به کار گیرد و تواضع مطلق او را از مسمومیت 

در  .درا می بخشي اقتدارنین چپس خداوند  .دمحافظت می نمو ،بوسیله قدرت

اما این اقتدار حد و  .تموضوع گفتن حقایق به یک کلیساي بیمار اس ،این مثال

 زمانمثل هر کودکی که  .دمرزش بوسیله انگیزه هاي صحیح مشخص می شو

ی که پولس رسول با زمانکلیساي قرنتس نیز  ،توبیخ احساس ضعف می کند

برخورد می کرد احساس عجز و ناتوانی می کردند اما این  آن هامشکالت 

اگر پولس مردي بود که می خواست از اقتدار  .دبرخورد باعث بناي آنان می ش

شخصی می بود که  ياستفاده کند باید در ارتباطش به دنبال سود ؤخود  س

اما بجاي زندگی مرفه و راحت او .دمی توانست انجام دههم حتی این کار را 

طرد شدگی را  ،ناراحتی هاي فیزیکی ،دگی اي پر از گرسنگی و تشنگیزن

در زندگی خود به عنوان یک فریسی از کاهن  همان مردي که قبالً .انتخاب کرد

 ) 10: 26اعمال (  .داعظم اجازه زندانی نمودن پیروان مسیح را دریافت کرده بو

کرد می توانست  اما اکنون که تحت فرمان و اقتدار مستقیم خداوند کار می

 تأثیرپس در .دمجرایی براي جاري شدن فیض و راستی در زندگی مردم باش

است عمل می کنیم  بخشیدهاقتداري که خداوند به ما  تحتگذاري روحانی ما 

     ما اقتدار را بوجود  .تو این حق و این اقتدار را خداوند به ما بخشیده اس

یا آن را حق مسلم خود نمی دانیم بلکه  ،آن را به چنگ نمی آوریم ،نمی آوریم

   .مآن را محتاطانه می پذیری

  

  اهمیت سبک هاي مختلف

 .می کنندسبک هاي مختلفی رهبري  همختلف بهاي افراد با شخصیت 

چه کاري انجام دهند و چه  رهبران بیشتر به مردم می گویند که دقیقاًاز برخی 

       و قوانین به مردم اجازه برخی دیگر بوسیله گذاشتن حدود  .نهکاري را 

صحیح و مطلقی براي رهبري  هیچ سبک .دمی دهند که خود انتخاب کنن
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که به ما می گویند کدام سبک در وضعیت فعلی  استوجود ندارد و این شرایط 

تصور کنید که در یک جاده در حال رانندگی هستید  و یک  .تمفید تر اس

سمتی که  ،در طرف دیگر جادهصخره بزرگ در یک طرف است و دره اي 

نماینده رهبري با قدرت و با نفوذ است که هیچ انعطاف پذیري  ،صخره است

اگر شما بوسیله نشانه هاي  .دهیچ جاي بحث و هیچ نرمشی وجود ندار ،ندارد

 .دبر صخره تکیه کنید فرقی نمی کن این کهآن سوي مسیر به جلو بروید و یا 

ي قوي هستند و حتی گاهی دوست دارند که اما گاهی مردم به دنبال رهبر

اگر چه با این کار متوجه این نمی شوند که  .رهبر سخت گیر را پیروي کنند

تنها خدا صخره واقعی است و نه هیچ  .درابطه خود را با خداوند محدود می کنن

در آن سوي جاده دره است که نشان دهنده رهبري است که  .یانسانرهبر 

هیچ ابتکار عملی و هیچ قانونی  ،هیچ راهنمایی نمی کند .تمنفعل اس کامالً

در جاي خود نشسته و  ،این نوع رهبرها در امتداد جاده حرکت می کنند .دندار

   .دمنتظر این هستند که ببینند چه اتفاقی می افت

در جاده بین این دو افراط و تفریط جایی است که حرکت رو به جلوي 

یک رهبر که پشت فرمان نشسته است شاید رهبري  .درهبري اتفاق می افت

 اند، که در صندلی پشت نشسته راننده خواند و چند رهبر  دیگر نقشه را می

هیچ رهبر مطمئنی نباید از این پیشنهادات احساس (  .دنظراتی را ارائه می دهن

)  .ی که این افراد سعی نکرده اند که فرمان را در دست گیرندزمانخطر کنند تا 

برخی رانندگان  .دهاي رانندگی گوناگونی وجود دار حتی در آن جاده هم روش

   مجبور تري گاهی شرایط تو را به رانندگی محتاطانه .دتهاجمی تر از دیگرانن

ما باید شخصیت خود را  .تآنچه مهم است حرکت در طول جاده اس .می سازد

ن کردن شرایطی که در هاي سازنده و گاهی براي جبرا بشناسیم تا از آن در راه

ما همچنین به افراد . آماده باشیم ،از طبیعت خود عمل کنیم باید فراتر آن ها

زیر دستمان و آنانی که ما را می شناسند و از  ،خودمافوق  ،پیرامون خود

   .منیاز داری  ،توانایی هاي ما آگاهند
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  مسئله اقتدار در عصر حاضر

 معموالً  .تبحث انگیز و پیچیده اسدر دنیاي امروز مسئله اقتدار موضوعی 

که باعث  اتفاق می افتدواکنش هاي شدیدي رهبر سخت گیر یک بین مردم و 

احساسی است که همان این  .دگردنمی شود مردم نسبت به رهبر بی اعتماد 

این همان  .دمردم کشورهاي جهان نسبت به حکومت هاي خود دارنبسیاري از 

و نهادهایی که عضوشان  ها زماناحساسی است که بسیاري از مردم درباره سا

اهمیت  آن های که این شک و تردید ها موجه باشد باید به زمان .دهستند دارن

هستند که پذیراي  یآنچه امروزه بدان نیاز داریم رهبران .تداد و احترام گذاش

بلکه از سوي خداست و  ،ی گیردت نمأنش آن هاکه از  ،آن اقتداري باشند

که ببینند خداوند بر زندگی  ،انگیزه هاي آنان باید این باشد .دمتعلق به خداون

ما به  .دو نهادها را تغییر می ده ها زمانسلطنت می کند و سا ها انسان

رهبرانی که مشتاق اقتدارند نیاز نداریم بلکه به آنانی که با احترام دعوت 

اهداف خداوند  یافتنخداوند را براي داشتن اقتدار پذیرفته و براي تحقق 

 ینه پاداش ،به رهبرانی نیاز داریم که در پی اجر آسمانی اند .دشادمان می شون

می توان از اقتدار به  آن هاوسط اینها روشهایی کاربردي هستند که ت .زمینی

  :دشکل صحیح استفاده کر

 به  ،هر رهبر باید روشهایی براي پاسخ گویی به دیگران داشته باشد

 این معنا که باید به صورت ممتد درباره فعالیت هاي خود و الویت

   .دصحبت کن ،هایش با افراد قابل اعتماد

  حتی این  .درهبر و افراد معتمد باش بینشفافیت باید اصل مکالمه

   .دافراد می توانند دوستان و خانواده رهبر باشن

 ِتوسط ساختار  زمانحتی اگر یک سا .دگروهی باید اصل باش رهبري

یا نزدیک  رأسهرمی شکلی اداره می شود رهبرانی که در و طبقاتی 

هرم قرار دارند باید از همکاران و فرایندهایی استفاده کنند  به رأس

   .دکه مانع از تصمیم گیري هاي عجوالنه و غیر منطقی وي شون
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 باید همواره به خدمتی که مسیح بر دوش ما گذاشته وفادار بمانیم .

شان باید  هدف رهبران مسیحی بدون در نظر گرفتن ساختار کلیساي

ي را تحت پادشاهی مسیح در آورده و از این این باشد که افراد بیشتر

یتی کسب فقموما ی زماندر واقع  .دمنفعت مردم کار کنن برايطریق 

او آن  تأثیر .دکرده ایم که مردم تحت اقتدار نیکوي مسیح قرار گیرن

  .ي است که جاودانه باقی می ماندتأثیر

مسئولیت حس اقتدار بر اساس محبت و از استفاده صحیح  ،و در آخر 

سال به همراه  سباستین جانکر روزنامه نگار معروف به مدت یک .تپذیري اس

او از نزدیک  .دگروهی از سربازان به قسمتی خطرناك از افغانستان فرستاده ش

همدیگر تکیه دارند و چگونه حتی چیز هاي  هشاهد آن بود که سربازان چگونه ب

در یک چنین شرایطی هر  .دجا می تواند مرگ آور باش بسیار کوچک در آن

   .دگذاري مقتدرانه اي داشته باش تأثیرکس می تواند 

:    چنین می نویسد )  60صفحه ( " جنگ" جانگر در کتاب خود به نام 

پتانسیل تبدیل شدن به یک  کوچکمرزها بسیار باریک بود و اشتباهات  "

ختیاري غیر تا حدي که هر سرباز داراي اقتدار و ا .دفاجعه بزرگ را داشتن

افسران را نیز  ،شرایط سربازهااز حتی در برخی  .رسمی براي توبیخ دیگران بود

 تأثیردر نبرد  مسائل بسیار جزئی می توانستند  این کهبخاطر . توبیخ می کردند

هیچ چیزي از برنامه روزانه هر سرباز از دید کل  .دگذاري بسیاري داشته باشن

یا اسلحه  ،تان را محکم بسته ایدهای بند کفشآیا  .دگروه نباید مخفی می مان

یا به اندازه کافی آب خورده اید و یا وسیله دید در شب  ،خود را تمیز کرده اید

مربوط همگی مسائلی بودند که به کل گروه  ؟خود را تنظیم نموده اید یا خیر

هر چقدر که موضوع جدي  " .تو مورد بازرسی عمومی قرار می گرف می شد

 .دبه افرادي بیشتري نیاز است تا مقتدرانه درباره حقیقت سخن بگوینتر باشد 

   .دیکدیگر ارتباط دارن اقدرت و اقتدار و حقیقت همگی ب
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  چهاردهم فصل 

  ترویج حقیقت

  

بنابراین تا  ،حقیقت بسیار کمرنگ و دروغ پر رنگ شده است امروزه ""

   "" .آن را بیابیم نمی توانیم ،ی که حقیقت را دوست نداشته باشیمزمان

  ، فیلسوف فرانسوي 17بلیس پاس�ل قرن 

  

 .داقتدار و حقیقت نیروهایی پویاي عمل خداوند در این دنیا هستن ،قدرت

به مبحث در این بخش  .گذاري یک رهبري صحیح تأثیرنیروهاي پویایی براي 

  .محقیقت می پردازی

گذاري روحانی وجود دارد  کمک  تأثیریکی از اصلی ترین وظایفی که در 

این  به معناي رهبري  .تشان اس به مردم براي نهادن بنیاد حقیقت در زندگی

تالش براي دست یابی به حقایق روحانی  .تو هدایت مردم به سوي حقیقت اس

بلکه آشنایی با واقعیت  ،تبه معناي گرد آوري اطالعات بسیار سخت نیس

شناخت این واقعیت  ۀنتیج که زندگی استي هر موضوع و هر چیزي در وجود

در دنیاي امروز شک هاي بسیاري در مورد حقیقت وجود  .تزندگی بهتر اس

چطوري می توانیم بفهمیم که  ؟چیزي به نام حقیقت وجود دارد اصالًآیا  .ددار

     یک شخصی حقیقت را  این کهآیا اعالم  ؟آن موضوع خاص حقیقی است

افراد با ادعاي در مقابل تاریخی که  ؟به بار می آوردداند براي او غرور  می

یا چیزي براي گفتن آ ،کنترل کنندرا توانسته اند دیگران  دانستن حقیقت،

اعتماد  ،چطور می توانیم به رهبرانی که حقیقت را تغییر می دهند ؟داریم

با  ؟داردواقعیت  کامالًآیا سیاستمداران هر چیزي که می گویند  ؟کنیم

 ،که به دور از ذره اي حقیقت در موعظه خود رویا پردازي می کنند واعظینی
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ی باید سخن رهبري که از ما می خواهد سخنان او را زمانچه  ؟چه باید بکنیم

 .دبه این مسائل منابع اطالع رسانی امروز را نیز اضافه کنی ؟باور کنیم ،بپذیریم

اخبار کدام شبکه تلویزیونی موثق  ؟اطالعات کدام وب سایت قابل اعتماد است

چرا این همه فرقه  ؟ی وجود داردکتاب مقدسآیا اتحادي بر سر حقایق  ؟است

   ؟در جهان مسیحیت وجود دارد

 ،اگر مسیح بارها و بارها باید اشاره می کرد که حقیقت را به شما می گویم

ید فکر نبا .مهیچ جاي تعجبی نیست که ما نیز باید همان کار را انجام دهی

مان  ی که جمالتزمانحتی  ،دننمی کباور  ،کنیم که مردم هر چه را می گوئیم

البته این مسئله خوب  .آغاز می کنیم "صادقانه  "و  " حقیقتاً "را با کلمات 

ما حقیقت را توسط ذره بین ناقص زندگی  .تاست زیرا که تنها خدا حقیقت اس

همیشه هر رهبرانی که  .میخود شناخته و آن را به دیگران منتقل می کن

 ،در واقع موفق به پیرو کردن افراد ،باور می کنندچیزي را که می گویند بقیه 

حقیقت چیزي فراتر از یک سري  .دمثل موش صحرایی به دنبال خود شده ان

که از حقیقت لیستی تهیه کرده و آن را طبقه  دوست داریمما  .تگزاره اس

شناخت حقیقت  .تلیست اس همینبندي کنیم و چنین فکر کنیم که حقیقت 

به این روش به معناي گرد آوري یکسري از مسائل و  استدالل ها است که این 

 کتاب مقدسبا این وجود تعریف  .دافزایش یابنه هر روز ها می توانند استدالل

بر شخصیت خود خداوند که   که اوالً ،است دار پرده نقش یک ،از حقیقت

و پود این پرده  که در تار یموضوعات مختلفدوم حقیقت است بنا شده است و 

   .هستندقرار بگیرند حقیقت 

در عهد عتیق  .حقیقت مطلق ،دار خداوند قرار دارد پشت این پرده نقش

خدا  .استداراي معناي نزدیک به کلمه وفاداري  "  emeth" کلمه عبري

 ،حقیقت وي محکم .تسگونه اهمان طوري که است حقیقت او نیز همان 

 ،بی چون و چرا ،موثق ،محرز ،مسلم ،استوار ،قابل تصدیق ،قابل اعتماد ،قطعی

  .ابدي و بدون تغییر است ،دائمی
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 ؟که امروزه به حقیقت نیاز داریم شکی وجود دارد بر سر این موضوعآیا 

 .دقابل اعتماد و صحیحی از حقیقت نیاز دار ،قوي بینشیاما هر کسی به  !خیر

   .دحتی اگر از آن حقیقت احساس خطر کن

  

  .حقیقتی که همه بدان نیازمندیم

جمله قصار  .تکمک به مردم براي زندگی در حقیقت یک امتیاز خاص اس

حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد " : مسیح  که گفت

همه حقیقت حتی سخت ترین حقایق درباره  .تیک شعار نیس صرفاً " .ساخت

هنگامی که درك می شوند باعث آزادي ما از جهالت و  ،ها ترین واقعیت دشوار

هاي بی شماري براي هدایت مردم به سوي  روش .دخود فریبی می شون

که باشد این هدایت می تواند به معناي قانع کردن شخصی  .ددارحقیقت وجود 

یا آگاه  .می داند ها انسانبه نیکویی خداوند شک دارد و خدا را مسئول گناهان 

می توان به حقیقت   واقعاًکه  ملحد نسبت به این موضوعساختن یک فرد 

  .تاطمینان داش ،خداوند که به ما حیات و امید می بخشد وجود

گفتن از حقیقت می تواند به شکل آگاهی دادن به مردم و آموزش سخن 

هاي  روشهاي مقابله با مشکالت  باشد یا یک موعظه درباره بخشش و روش

و یا تعلیم درباره  .عمل کردن به آن و روشنگري ذهنی نسبت به آن موضوع

   .اخالقیات و تصویر آن به عنوان حقیقتی از یک زندگی درست

ضمانت حقیقت به معناي توضیح داوري خداوند و دادن رهبري بر اساس 

از طرفی  .اي همه اعمال ما پاسخ گوئی وجود خواهد داشتروزي بر کهبه افراد 

خلقت نیکو و نجات  بینحقیقت در مرز  یچارچوب حقیقت می تواند ترسیم

در حالتی کاربردي تر سخن گفتن از حقیقت به معناي داشتن  .دابدي باش

و رهبري آن باشد که  زمانانه درباره نقاط ضعف و قوت یک ساارزیابی صادق

ی است که یک رهبر اشتباهات و زمانمی شود و آن  زمانباعث پیشرفت سا

   .دهاي خود را می پذیرد و شخصیتی کاذب از خود ارائه نمی ده نقص



 تأثیر گذاري روحانی                                                                  ١٨٩

 

ریشه دواندن در حقیقت و آموزش و پذیرش حقیقت یک فرایند بی پایان 

 .استاما نتایج آن بسیار عظیم  ،است

  

  باز سازي اعتماد مان

ما  و به همین خاطروجود دارد در کالم خدا اي حقیقت چون سرمایه 

بلکه همواره احتیاج داریم  ،نمی رسیمهرگز به یک ایمان دائمی به حقایق کالم 

دانستن حقیقت یک رابطه است زیرا به معناي  .ممان را بازسازي کنی که اعتماد

قوي ترین  .دیک رابطه هرگز در حالت سکون قرار ندار .تشناخت خداس

 تأثیر برابرشان در  ایمانداران کتاب مقدسی نیز باید مطمئن شوند که آیا قلب

ی به کتاب مقدسفریسیان به خاطر دانستن علوم  ؟خداوند نرم است یا سخت

 .دمهارت قابل توجهی در حفظ شریعت داشتن آن هارا که خود می بالیدند زی

گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت  ": چنین گفت  آن هااما مسیح به 

دریافتن و شناختن چیزي فراتر از حفظ )  29:  22متی ( " .دخدا را درنیافته ای

   .تحقیقت چیزي فراتر از کلمات اس .تکردن اس

از ایده هاي   ،خوبی با کالم خدا نداشته اندرهبران مسیحی که رابطه 

استفاده کرده و با تفسیر  ؤس ،در رهبري و قانون گرایی کتاب مقدسعملی 

هیچ کدام از این  .بهره جستندآیات کالم خدا را به نفع خود  از  ،هاي شخصی

تئوري رهبري را از عمل نمودن به  آن هاو گاهی هم   نیستدو روش صحیح 

ی حاصل می شود زمانگذاري روحانی  تأثیرقدرت واقعی  .کنندجدا می  رهبري

  ،ها و نظرات دائمی ما را شکل دهند ارزش ،دیدگاه کتاب مقدسکه مفاهیم 

چون می تواند  .تها در هر کاري نیس این به معناي تکرار مصنوعی آیات و باب

   .دباشبسیار ریاکارانه جلوه کند و الگویی براي استفاده ناصحیح از کالم  

توسط کالم خداوند تازه شده  اما یکی از مهمترین دالیلی که ما باید دائماً

و مکاشفات کالم را دریافت کنیم این است که اشتیاق رهبر براي درك حقیقت 

هایی که می توان به مردم کمک  یکی از بهترین روش .دباش مسريمی تواند 
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که ما خود نیز مجذوب آن بوده و آن  این استجذب کالم خداوند شوند تا کرد 

نیز در ست که مردم بدانند ما ا را به دیگران نشان دهیم و این به معناي آن

 ،مشتاق بوده و توسط قوانین کالم استوار شده ، مورد خداوند و حقایق کالمش

و مجذوب آن   حاصل می شود خداپیروزي ما از مطالعه کالم  .گردیمپیروز می 

نمونه اي عالی از این مسئله در جمله قاطعانه مارتین لوتر وجود دارد  .مهستی

ما می توانیم با  " .وجدان من اسیر کالم خداست ":که در دادگاه اعالم کرد 

می تواند  مان گذاري کالم خدا در زندگی تأثیرسخن گفتن درباره اشتیاقی که 

ا نمی توانیم زندگی را م این که .بر دیگران تأثیر مثبتی بگذاریم یجاد کند،ا

این  ،مشتاق درس دیگري از کالم هستیم این که ،بدون کالم خدا تصور کنیم

در میان بگذاریم نیز ما مشتاقانه دوست داریم آنچه را آموخته ایم با دیگران  که

و در آرزوي دیدن افراد زیادي هستیم که چشمه هایی از حقایق خدا از طریق 

  .دگذاري رهبر را افزایش می ده تأثیرهمگی  ،دنجاري می گرد آن ها

براي  ،ترین انضباطی که باعث تجهیز دائمی افراد واضح است که  مهم

مطالعه کرده و  که کالم خدا را دائماً ،این استدیگران می شود  بري رگذا تأثیر

 .دشده و توسط آن شکل بگیر فکر ما باید از کالم پر .کننددرباره آن تفکر 

 یی که باید واکنشزمان ،غرایض ما باید طوري آموزش ببینند که در یک آن

چنانکه  ".داستوار باش ،مان بر بنیاد حقیقت کالم خداوند پاهاي ،نشان دهیم

همچنان اي خدا جان من اشتیاق  ،آهو براي نهر هاي آب شدت اشتیاق دارد

ی بیایم به جان من تشنه خداست تشنه خداي حی که ک .دشدید براي تو دار

خدمت ما نشان دهنده تشنگی )  1،2:  42مزامیر (  " .حضور خدا حاضر شوم

   تأثیر آن هاپذیرفته و با ایجاد تشنگی در مردم بر  تأثیرما است و ما از خدا 

  .مگذاریمی 
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  رشد مهارتهاي ارتباطی 

گذاري روحانی همواره نیازمند آن هستیم که توانایی خود تأثیرامروزه در 

همان طور که زبان ما در طول  .مبراي انتقال حقایق کالم خدا گسترش دهی را

هاي ما نیز باید براي توضیح حقایق جاودانی کالم  روش ،تغییر می کند زمان

 .ماستفاده کنی ،باید از هر روش ارتباطی که در اختیار داریم .دخدا تغییر کن

ها و یا  کتاب ،ها وبالگها می توانند نوشتن باشد مثل نامه ها و  این روش

که  ،برخی از رهبران قادرند .هاي دیگر نوشتن پست هاي  الکترونیکی یا روش

ولی هیچ  ،خاص و شخصی استفاده کنند یاز رسانه هاي اجتماعی به صورت

همواره باید وقتی را براي  .درو با افراد وجود ندار در روشی موثرتر از مکالمه رو

دیگر سخنرانی هاي عمومی یکی .مه اختصاص دهیبحث هاي آزاد و فی البداه

 و یا واضح  کننداز روشهاي ارتباطی است که اکثر رهبران باید از آن استفاده 

پس به خوبی و درستی از آن تر بگویم چون امتیاز استفاده از آن را دارند 

فرقی نمی کند که مناسبت یک سخنرانی کوتاه باشد یا یک  .استفاده کنند

هایی  چون همواره استاندارد ،یک سخنرانی یا یک موعظه ،زشیسمینار آمو

   .استفاده کرد آن هاثر می توان از ؤوجود دارد که براي داشتن یک سخنرانی م

   هر فرصتی که براي شما ایجاد می شود و می توانید در مقابل

این فرصتی براي  .بدانیدگروهی از مردم سخن بگوئید آنرا یک الویت 

ها و افکار دیگران بذر فیض و حقیقت خداوند  شما است که در قلب

   .دباش آن هااین بذر می تواند نقطه عطفی در زندگی  .درا بکاری

   زیرا  .دی از کلیشه ها دوري کنیکتاب مقدستوضیح حقایق  زماندر

  .هستندکلیشه ها روشی مصنوعی و کسل کننده  در ارتباطات 

  عبارات و جمالت قصار زیبایی که در ذهن هاي مردم در مورد     

   .دبگیری می ماند فکر کرده و آنان را بکار
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 دیک موضوع واحد و اصلی را دنبال کنی .دسخن بگوئی ح و شیواواض. 

که سخنرانی درباره چه  سئوالبه این بتوانند مخاطبان شما باید 

  .دپاسخ دهنبه راحتی  ،بودموضوعی 

  از مقایسه هاي  .دهاي واقعی حقیقت را به تصویر بکشیبوسیله مثال

مثال  ،هایی که دیگران هرگز ندیده اند از فیلم .دنا به جا بپرهیزی

   .دنزنی

 داما سعی کنید مصنوعی نباش .دسخنرانی شما صحیح و معتبر باش. 

   افراد حساس و باهوش صحت سخنان شما را در سخنرانی درك 

جمله اي را اشتباه که شما د آمد پیش خواهلحظاتی  .دمی کنن

که خودتان باشید و  این استمهم  .تاین امري عادي اس ،بگوئید

   .دصادق باشی

  دبنا کنی کتاب مقدسبنیاد سخنرانی خود را بر حقایق.  

 ًاگر  .دمطالعه کنید و خوب آماده شوی ،بحث موضوعِ بارهدر کامال

مخاطبین شما بدانند که آنقدر براي شما مهم بوده اند که وقت 

از  آن هانزد  ،براي آماده کردن سخنرانی اختصاص داده ایدمناسبی 

   .داعتبار خوبی برخوردار خواهید ش

  پر کردن وقت با سخنرانی فی البداهه تنها براي خود گوینده لذت

   .دبخش خواهد بو

 تعیین شده  زمانبیش از  .قائل باشیدوقت دیگران احترام  رايب

هیچ  .تاین کار در واقع به معناي نداشتن نظم اس .دسخنرانی نکنی

براي انتقال موضوع خود به وقت بیشتري نیاز  این کهگاه از بهانه 

    را تکرار  عادتی که بسیاري از واعظین آن(  .ددارید استفاده نکنی

  )می کنند 
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چیزي ارزشمند در پنج دقیقه یا پنج در مورد هر موضوعی می توان 

دست  زمانکنترل  .تموریت به عهده شما اسأم .ساعت گفت

   .داستدالل و نظم دقیقی را براي سخنرانی خود طراحی کنی .تشماس

 آن ها .دشان را بخوانی از روي چهره افراد فکر سعی کنید بتوانید 

 .دشان به سخنان شما واکنش نشان می دهن توسط حاالت صورت

اگر می بینید  .تطرفه بهتر اس مکالمات دو طرفه از سخنرانی یک

چشمانشان در حال بسته شدن است انرژي سخنرانی خود را باال 

بلکه مبحث را عوض کنید و به  ،تان را بلند نکنید فقط صداي ،ببرید

  .دبحث بعدي بروی

 براي فکرشان  .دهدف خود را بر فکر قلب و اراده افراد تنظیم کنی

ها بروید و براي  شان به عمق براي قلب .دئه دهیای جدید اربینش

در  اکثراً .دبه عمل و عکس العمل ها اشاره نمائی آن هارشد اراده 

اما  ،سخنرانی ها یکی از این سه هدف بیشتر در نظر گرفته نمی شود

   .ماشاره نمائی آن هادر اکثر سخنرانی ها ما  قادریم که به هر سه 

  آن مطلب به همان اندازه که براي شما مهم است ارزش کاري کنید

حقیقتی که  تأثیراگر خود شما تحت . براي آن ها نیز مهم بگردد

نمی توانید دیگران را با  ،درباره اش سخن می گوئید قرار نگرفته اید

سخنرانی را لغو کنید یا دعا کنید  .دقرار دهی تأثیراین موضوع تحت 

   .دکه حقیقت در شما به صورت قانع کننده اي جا بیافت

  دبندي خاص سخنرانی می کنی زماناگر با گروه خاصی طبق یک. 

آتش را روشن کنید و هر جلسه آن را  .دمبحثی گسترده انتخاب نمائی

در از نمونه سخنرانی هیچ کس براي شروع آتش بازي  .تعالی ببخشید

 .دتان استفاده نکنی سخنرانی

به مردمی که  .به حقیقت خداوند احترام بگذارید" : نکته اصلی این است 

میز همیشه پیشرو آدر اعمال  محبت  .با آنان صحبت می کنید احترام بگذارید
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که در آن  ،گذاري کنید تأثیرتان را تبدیل به نوعی از  گذاري تأثیر .دباشی

حقیقت به سوي شما جاري و از طریق شما به سوي دیگران جاري شود و این 

   " .داعالم نمائی نه شما را حتماًو که منبع این حقیقت خود خداوند است 

یک روز مقاله نویس روزنامه نیویورك تایمز دیوید بروکس مقاله اي تحت 

سف أمقاله اظهار تدر این بروکس  "؟کیست استاتجان  "این عنوان نوشت 

نماینده مسیحیان انجیلی  به عنوانکرد که رسانه ها همواره افراد اشتباهی را 

برگزیده اند و همواره میکروفن در اختیار افرادي قرار می گیرد که به عقیده 

بروکس می گوید اگر گزارشگران باهوش بودند  .داین مقاله نویس دلقک هستن

صدایی که  .رفتندصداي مسیحیان انجیلی می به دنبال جان آردبلو به عنوان 

اد پذیر است اما درعین حال فروتن و انتق .تدوستانه، شجاعانه و طبیعی اس

بروکس ادامه می دهد که چرا این واعظ  .تشاد و مثبت اندیش اس .مطمئن

چون وفاداري متفکرانه و  است و پاسخ می دهدانجیلی براي او چنین جذاب 

تر از  مهم " .بروکس چنین نتیجه گیري می کند .دارعجیبی به کالم خدا د

نیکی و بدي دارد که او ایمان  .واحد استکه حقیقت  استهمه او بر این باور 

 نیستحقیقت چیزي  .استبه خودي خود با ارزش  یایمان هر .نسبی نیستند

  " .دبلکه حقیقت باید مکاشفه شو ،رسندببا تالش به آن  ها انسانکه 

ها در لندن شبان بوده و به تدریج با چندین  براي سال استاتجان 

او هرگز  .دش مشهورکشوري که براي خدمت و موعظه اش سفر می نمود، 

سعی نکرد چیزي تازه اي ابداع کند و انگیزه او و اعتراف او بر اساس حقیقت 

تشکیل می داد و باور  او رااصلی خدمات  ۀاین هست .دخداوند در مسیح بو

یقت که او هرگز از این حق .دایمانداران نیز باید این کار را انجام دهنداشت که 

است به خود نبالید و از منسب هاي زیادي که  کشیش سلطنتی ملکه انگلیس

   .ددریافت نمود مغرور نش
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هاي  ه اي در ولز کتابداو تا حد ممکن ساده زندگی می کرد در کابین سا

شان  توسط صدها جوان که وي استادهرگز ازدواج نکرد و . خود را می نوشت

   .دبود عمو جان خوانده می ش

استات در جایگاه مخصوصی که از آن سخنرانی هاي خود را ایراد می کرد 

هایی براي  صفحات کوچک دفترچه خود را که در آن یاداشت .صاف می ایستاد

 .تاو هرگز روي سن راه نمی رف .دحفظ روند سخنرانی نوشته بود را ورق می ز

اما صداي او بسیار قاطع بود و در جاهایی که نیاز  .تبه سختی ژست می گرف

موضوعات  .دبود در عبارات و جمالت مختلف مکث هایی به جا استفاده می کر

خدمت جهانی نجات و از همه  ،وي قربانی و حقیقت مصلوب شدن مسیح

جذب  او توجه مردم را توسط تصویر سازي هاي خیالی .دمهمتر خود مسیح بو

او   .این کار را انجام می داد ،بلکه بوسیله موضوع اصلی حقیقت ،نمی کرد

بلکه در مورد حقیقت سخنرانی  ،مختلف سخنرانی نمی کرد موضوعاتدرباره 

ترتیبی که وي در تحلیل هاي خود داشت بسیار جالب بود و در پس  .دمی کر

خاطر انگلیسی  به همه این خصوصیات وي داراي روحی صلح جو بود که صرفاً

دب و متین ؤبلکه به خاطر فیض مسیح بود که او را فردي بسیار م  ،بودش نبود

فیض و آرامش کلمات کلیدي در احوالپرسی پولس بودند و این  .دساخته بو

گشوده  گمشده انسانها بود که باعث شد درهاي اعتماد به سوي هزاران  ارزش

   .شوند

یا نهادي  زمانسا این کهنه به خاطر  روحانی انجام می داد استات رهبريِ

  .داو این کار را توسط کاشتن بذر حقیقت انجام می دا .سیس نموده بودأرا ت

در  .دعمیق و مداوم این کار را انجام می دا ،براي ده سال به طور گسترده

هدف از خدمت  ":  ی را مطرح کردسئوالآخرین سخنرانی عمومی خود استات 

 سئوالدر فکر او پاسخ این  "؟می خواهیم چه کاري انجام دهیم مان چیست و

به خصوصیات بنیادي  .دواضح بود به مردم کمک کنیم که شبیه مسیح شون

  :ما باید  ،رهبري بر اساس حقیقت گویی استات لحظاتی نگاه بیاندازیم
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  باشدالویت اصلی مان تسلیم بودن به خداوند در عیسی مسیح.   

  زندگی کنیم در مقابل وسوسه محبوب ساختن همواره در کمال

  .مشخصیت اجتماعی خود مقابله نمائی

 تفکر،  ،مثل خواندن کالم .نظم و ترتیب را در زندگی خود ایجاد کنیم

  .تکار و استراح ،دعا

  به حقایق تغییر ناپذیر کالم خدا اعتماد داشته باشیم و این حقایق را

  .کنیممطالعه عمیقاً 

 مرا با تمرکز بر یک موضوع خاص آماده کنی سخنرانی عمومی خود. 

ایده هایی باشیم که درباره اش  بینبه دنبال ارتباطات و نظمی حاکم 

   .مگوئی سخن می

 استاد  این کهبدون  .مبراي ارتباط با دیگر رهبران ارزش قائل باشی

از الگویی طبیعی پیروي کرده و  .باشیم دیگراناستاد  .خوانده شویم

   .ممصنوعی نکنیاي ا تبدیل به یک برنامه نظم و ترتیب ر

 استات یک پرنده شناس  .محقیقت خداوند را در طبیعتش دریابی

پرنده  .تدانسته هاي او از وي متخصصی جهانی ساخ .دمشتاق بو

مثل بسیاري  .شناسی براي او یک سرگرمی و عملی براي پرستش بود

از رهبران مسیحی دیگر سعی می کرد که از حضور و کار خداوند آگاه 

را توسط مشاهده خلقت او در جانوران و افزایش  و این کار شود

   .دانجام می دا آن هاحیرت و احترام خود درباره خالق 

  

  گفتن حقیقت در عصر حاضر

حقیقت وجود دارد نباید  در میان بحث هاي فلسفی که در مورد طبیعت

 .ماز دست بدهیرا  ی که حقیقتاً محتاجندموقعیت خود براي کمک به مردم

 گونه ايمردم را به سوي حقیقت به باید گذاري روحانی فرصتی است که  تأثیر
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این نیاز واقعی  .دهدایت کنید که زندگی خود را بر اساس حقیقت بنا کنن

ما در قرن بیست و یکم نیاز داریم که بدانیم مردم چگونه  .تاس ها انسان

   .ددهن و خود را با آن وفق می می کنندحقیقت را دریافت و تست 

ما باید سخن درباره حقیقت را تا حد ممکن به صورت یک مکالمه دو  ؛اوالً

     فکر خوبی است که به مردم نشان دهید که تنها شما  .مطرفه انجام دهی

 .دمردم نیز می خواهند به سخنان شما پاسخ دهن .دید سخن بگوئینمی خواه

گاهی این پاسخ در صورت افرادي که به سخنرانی گوش می کنند مشخص 

مردم  .دواکنش نشان ده آن هااست و گوینده باید نسبت به حالت چهره 

 .شان می آید و دوست دارند مصاحبه ها را بخوانند همیشه از مصاحبه خوش

در  .درا پیگیري کنن اینترنت نیز آن را تماشا کنند و در آن هادر تلویزیون 

یونانی هاي باستان از روش سقراطی  .مکالمه دو طرفه پویایی خاصی وجود دارد

     در بحث و مکالمات براي تقویت ذهن نقادانه خود استفاده  )دیالکتیک ( 

و جواب ارائه  سئوالدر قالب توماس اکویناس الهیات گسترده اي را  .دمی کردن

و  سئوالسخن درباره حقیقت به صورت  .دکرده است و این لیست ادامه دار

بلکه روشی کالسیک براي  ،جواب و مکالمه یک روش قدیمی یا جدیدي نیست

سطح کاربردي این کار، به معناي  .تافراد اسواقعیت در  تقویت قدرت درك

به معناي همچنین .استلمات تعاملی مکاو جلسات تمرینی  ،ها تشکیل کالس

ما باید از رسانه ها  .تشان توسط واعظ اس تشخیص افکار مردم از روي صورت

اعالم صریح و  آن هااستفاده از  .ماستفاده کنی ،روشی براي مکالمه به عنواننیز 

  .دبلکه می تواند سخنان نبوتی را نیز شامل شو ،ساده حقیقت را نفی نمی کند

جاست که  این سئوالاما  " ! این آن چیزي است که خداوند می گوید "مثال ً 

  ؟بعد از این چه اتفاقی می افتد

به دادن خواندن و ارجاع  .مما باید مفسرین کالم خدا باشی این که اً؛دوم

اما در دنیاي امروز مردم نیاز به توصیف و تجسم این  .خوب است کتاب مقدس

یاز دارند که بتوانند حقیقت آن را دریافت نموده به افرادي ن آن ها .دکالم ندارن
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کلیشه ها را تکرار  توضیح دهند و نه صرفاً به زبانی شیوا و امروزيو آن را 

هایی از کالم را براي تفسیر  ها این است که قسمت یکی از بهترین روش .دکنن

ها  در برخی از فرهنگ .دراحت باش مردمشان براي  که درك ،انتخاب کنیم

هایی از که داستان  ،برخی همواره حاضرند .دمثالها به راحتی درك می شون

ن اهاي مسیح که به زب بسیاري از افراد در مقابل مثال .دمسیح را بشنونزندگی 

آیا می خواهید نجات را  .دي مختلف ترجمه می شوند اظهار عالقه می کننها

   .تاس بثل پسر گمشده بسیار مناسم ؟براي کسی تشریح کنید

امروزه بسیاري  .مباید اعتماد خود را نسبت به آن حقیقت نشان دهی اً؛سوم

به ندرت پیش می آید که به رهبري اعتماد  .دو عیب جو هستن بی تفاوت

هیچ اعتمادي به رهبران نداشته و از جستجو افراد نتیجه آن است که  .دکنن

دست کشیده  ،را دگرگون کند آن هابراي حقیقت که می تواند ساختار زندگی 

 ارائه آن هاپیشنهادي بر اساس حقیقت به  ،اند و هر کسی را که سعی کند

ی که سخن گفتن درباره حقیقت به بن بست رسیده  و زمان .درا رد  کنن ،دهد

کاري  .تحقیقت اس زندگی بر اساس خود ،گزینه دیگر ،راه به جایی نمی برد

این زندگی بر اساس حقیقت یعنی  .مانجام دهیکه در هر صورت ما باید آن را 

مدیریت مالی بر اساس   ،باید با حقیقت در اصول روابط جنسی آشنا باشیم که

را بلد  حقیقتو نحوه سخن گفتن اداري را بر اساس  را بشناسیمحقیقت 

زندگی بر اساس حقیقت به معناي آن است که بدانیم چگونه درباره  .مباشی

درباره تاریخ جهان نظر دهیم و چه  .ان صحبت کنیمسیاست و سیاستمدار

و این به معناي داشتن اعتماد  .متئوري هایی را درباره آینده از خود ارائه  دهی

این می تواند روش زندگی اي باشد که ما  ،صادقانه بگویم که .تبه حقیقت اس

ارائه  ،گذاري سالم روحانی هستند تأثیرشان به دنبال  به افرادي که در زندگی

   .دهیم
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 زیرا ،مها نظري انداختی در شش فصل گذشته ما به مبحث رفتن به عمق

ما باید تمییز را در خود  .دو کار دار ی سرانسانگذاري روحانی با طبیعت  تأثیر

باید  ،در پیوند الهی .متفکر کنی حکمت را بپرورانیم و عمیقاً  .گسترش دهیم

داشته باشیم زیرا که رهبري الهی و عمل و عکس العمل بسیار محتاطانه اي 

اقتدار را بپذیریم  ،برداریمقدرت را  .دی با یکدیگر در ارتباط هستنانسانرهبري 

   .مو حقیقت را گسترش دهی

می تواند تا  آن هاگذاري  تأثیرمطرح است که  سئوالبراي رهبران این 

 ،فکر کنیمگذاري مان تأثیراما اگر می خواهیم به ماندگاري  د؟پیش روکجا 

در  ؟مبگذاری تأثیر با چه عمقی می توانیم را از خود بپرسیم که  سئوالباید این 

براي  آن ها .درهبران افراد را مثل گله شبانی می کنن ،سطحی ترین حالت

 یق اهمیتیبه مسائل عم این کهبراي  ،کسب هیچ چیز عمیقی تالش نمی کنند

 ،به مکانی بروند ،است که مردم را به کاري وا دارند این آن هاهدف  .دنمی دهن

در یک مالقات شرکت کنند و پولی را یا ،ثبت نام کنند  دمحصولی را بخرن

از رهبري وجود دارد که به فراتر از ظاهر مسائل  ينوعی عمیق تر .دهدیه بدهن

   ارزش ها و ماهیت مسائل  ،این نوع رهبري به شناخت انگیزه ها .دمی پرداز

گذاري عمیق الهی که  تأثیرکه گاهی با  استعمیق  این نوع رهبريِ .دمی پرداز

   .داز سوي خداوند است همراه می شو

را درك کرده و  ها انسانطبیعت روحانی  ،گذاري تأثیرعمیق ترین نوع 

ها که اصلی  و گروه ها زمانسا ،سعی می کند که در آن قسمت از روح افراد

جا  زیرا که تغییر واقعی در آن .دبگذار تأثیر ،است آن هاترین قسمت وجود 

این نوع رهبري به مسائل عمیقی که از سوي خداوند در ما  .پذیردصورت می 

   .داهمیت می ده ،جاري شده و از ما به سوي دیگران جاري است
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  بخش چهارم

  مقابله با مشکالت
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  پانزدهمفصل 

  .دانتظارات را مدیریت کنی

  

ª زندگی نکنید برخاسته و �ري  ،براي تحقق انتظاراتی که مردم دارند

   » .قابل توجه انجام دهید

  نمایش نامه نویس آمری�یی ،وندي واسر استین

  

 به آن .تگذش خانهمایل دورتر از  1000شش ماه از زندگیش در حدود 

 باشدآموزش ها و عالیقش  ،جا رفته بود تا براي شغلی که مناسب توانایی ها

 زمان .تمصاحبه ها عالی پیش رف .دبر روي کاغذ کار او عالی بو .داستخدام شو

به اما شش ماه گذشته بود و تام  .دپاداش به اندازه کافی بو .دبندي مشخص بو

و حتی بیشتر از آن در روابطش با مدیران و افرادي خاطر کارش تحت فشار بود 

در ظاهر همه چیز خوب  .دشده بو مشکلدچار  ،دادندکه به مدیر گزارش می 

 .دمشکل ساز بودنموارد ظریفی که در قرار داد ذکر نشده بود  .پیش می رفت

رئیس تام به محض  .دریخته می ش اودر واقع انتظارات از چپ و راست بر سر 

در واقع تام  این کهاشتباه او به سرعت از وي انتقاد می کرد و همیشه در مورد 

همیشه در خواست ارزیابی و   .دچار ابهام بود ،ه کار درستی انجام می دادچ

کار سختی بود زیرا این چنین به نظر می رسید که . ش بودکار منتظر گزارش

هیچ آگاهی از روند کلی  تام به دنبال تائید او است در حالی که او در واقع اصالً

   .تکار نداش

هر شخص در  .دمردم از او داشتنهمواره درگیر انتظاراتی بود که او 

یکی همواره در شک و تردید  ،انتظاري که داشت بسیار متفاوت از دیگري بود

دیگري بسیار از خود راضی بود و از دیگران فاصله  .بود و به دنبال تائید گرفتن

آنانی که چندین سال بود در آن شرکت کار می کردند، گویی هر  .تمی گرف
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ه بررسی می کردند، در حدي که انگار می خواستند حرکت تام را موشکافان

از میان همکارانش یک نفر   .موفق خواهد بود یا خیر آن هابدانند او در آزمون 

دیگري  .بود و سر کار حاضر نمی شد شي خانوادگیها بحرانهمواره درگیر 

و درباره  دبراي صحبت در مورد مسائل و مشکالت شخصی نزد او می آم دائماً

ی زمان. ی که به هیچ وجه به محل کار ارتباطی نداشت صحبت می کردموضوع

چشماش را می بست چهره مدیر که تام شب سر خود را بر بالش می گذاشت و 

که به او خیره شده اند و منتظر هستند که تام چیزي  و تیمش را می دید

اگر تام راهی  ،کار به جایی رسید که باالخره .آن را رد یا قبول آن هابگوید تا 

پیدا نمی کرد به طور حتم کار خود را از دست  آن هابراي مدیریت انتظارات 

   .دمی دا

چون به این  نیز بنامیم "گمراه کردن  " یممی توانرا عنوان این فصل 

صد در صد انتظارات را  نمی توانیمدر واقع هرگز  حقیقت اشاره می کندکه

انتظاراتی که دیگران از ما  نمی توانیمما  بدان معنا که در نهایت .ممدیریت کنی

هر چقدر  .ددارند را کنترل کنیم و این امر حتی نباید الویت مهمی براي ما باش

ارائه   دالیل شخصی خود را  پیرامون ماهم که سخت تالش کنیم همه افراد 

   .از ما چنین انتظارات خاصی دارندکه چرا  می دهند

تالش براي مدیریت و انجام انتظارات دیگران یک رهبر می تواند به خاطر 

  توضیح دادن عذرخواهی ،عکس العمل ،گوش کردن ،تماشا کردن .دفرسوده شو

معذرت خواهی  ،کاوش ،اندازه گرفتن و استراق سمع ،رقصیدنهر سازي با 

 ،موانع کوچک گاهی بلند ،دوباره پریدن از روي موانع بزرگ ،دوباره رقصیدن

اگر بازیچه انتظارات شویم اکثر نیروي خود را از  ،آتشین گاهی ،گاهی کوتاه

  .ددست داده و تمرکز مان از موضوع اصلی منحرف می شو

 ،که همه افرادي که از یک رهبر خاص انتظاراتی دارند ،مشکل اینجا است

فقط می دانند  آن ها .دنمی دانند که دیگران چه انتظاراتی از همان رهبر دارن

   فشاري که از جوانب دیگر بر رهبر وارد  از اصوالًهند و که خود چه می خوا
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ترین قسمت رهبري  ما مهم این کهبدتر از همه  .اطالعی ندارند ،می شود

از  .روحانی را که همان انتظارات خداوند از ما است را فراموش خواهیم کرد

    رهبران نباید و  .تهر رهبر براي چندین انتظار پاسخ گو اس ،سویی دیگر

اگر ما  .دنمی توانند چنین فکر کنند که باید تمام انتظارات را بر آورده نماین

نیروي محرکه ما  ،حدودي صحیح و منطقی براي پاسخ گویی نداشته باشیم

و نباید آنقدرها هم به خود  کشیمانتظاراتی خواهد بود که ما بر دوش می 

  .ورده کنیمآمطمئن باشیم که می توانیم همه این انتظارات را بر

  

  ؟چرا انتظارات پیچیده هستند

       انتظارات دچار مشکل  ۀچرا ما با مسئل که یدر اینجا به چند دلیل

انتظاراتی از  ،خدمت می کنیم آن ها رامردمی که ما  .ممی شویم اشاره می کنی

 ،نگرندما را از زاویه دید خود می  آن ها .داردخصوصی جنبه ما دارند که اغلب 

که از  ،دارد ییک همسر انتظارات مشخص .تاین زاویه دید همواره محدود اس

که می تواند  ،انتظارات مشخصی داردما رئیس  .تانتظارات بچه ها متفاوت اس

جماعتی  .دبسیار متفاوت باشدارند  مااز  از انتظاراتی که رئیس قبلی و یا بعدي

 .دت مختلفی داشته باشنخدمت می کند ممکن است انتظارا آن هاکه رهبر به 

آن ها هم انتظارات متفاوتی ی وجود دارند که هایو در آن جماعت زیر مجموعه 

هر کسی تفکر خاص  دو چکار کن دباید چه کسی باش رهبر این کهدرباره  .دارند

وقتی همه این انتظارات را با هم جمع کنیم هرگز موفق به  .خودش را دارد

   .دشان نخواهیم بو انجام

 .دهستنی خام انتظارات اغلب انتزاعی بوده و حاصل یک عقیده یا خیال

عقیده اي داشته  این کهفقط به خاطر  ،مردم داراي عقایدي هستند خیلی از

حتی اگر ما متوجه این  تهمه این نظرها انعکاس قضاوت مردم اس .دباشن

بدان معناست که تحت  این ی که کسی رهبر استزماندر نتیجه  .مسئله نشویم

رهبران در مقابل  .دانتظارات دو جانبه هستن .استرگبار قضاوت دائمی افراد 
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از دیگران نیز  آن هاانتظارات دیگرانی قرار گرفته اند در حالی که خود 

اگر  .تاس آن هازیرا که این انتظارات قسمتی از رهبري  ،انتظاراتی خاص دارند

به  ،ن داریم منفعل و غیر واقع بینانه عمل کنیمما در انتظاراتی که از دیگرا

سختی می توانیم در مقابل انتظارات مشابهی که دیگران بر دوش ما می گذارند 

   .دراه حلی براي این مسئله وجود دار .ماعتراض کنی

جد و جهد کنیم که به هر صورت ممکن تمییز دهیم، که انتظار خدا از ما 

 تأثیر .ممنتقل کنی ،را رهبري می کنیم آن هاو این را به مردمی که  ؟چیست

 به بیان دیگر این روش ما را از گیر .گذاري روحانی می تواند ما را نجات دهد

هدف این است  ،افتادن و کنترل توسط دیگران  نجات می دهد و در حقیقت

   .تنیس مهمدیگر  موضوعات ،که اراده خدا را دریابیم

تنها افراد بالغ داراي  .ستآن هامردم فکر می کنند که انتظار داشتن حق 

در مورد منطق انتظارشان فکر  آن ها .دانتظارات سنجیده اي از دیگران هستن

       سعی می کنند طرف مقابل را درك کنند و فرض را بر این  ،می کنند

چقدر زندگی  .دننکه حق دارند انتظاراتی را بر دیگران تحمیل ک ،نمی گذارند

به عنوان  ،در ارزیابی و انتظاراتی که از دیگران داریم ،آسانتر بود اگر از خداوند

این نوع  .داین نوع حکمت به سختی یافت می شو .دستاویز استفاده نمی کردیم

 سئوالاغلب افراد به یکدیگر نگاه کرده و این  .تحکمت مهربان و با گذشت اس

و حتی از خود خواهی  " ؟تو براي من چکار کرده اي اخیراً ": پرسند را می 

اندازه  ،فقط تماشا کرده و بررسی می کنند آن ها .دخود در آن لحظه بی خبرن

گیري می کنند  و می سنجند و سپس با بی خردي در مورد ارزیابی شخصی 

   .دسخن می گوین از دیگرانخود 

راد در مورد انتظاراتی اکثر اف .دریشه همه انتظارات می تواند فرهنگی باش

که دیگران بر  ،دارند فقط انتظار آن ها .دکه از دیگران دارند فکر نمی کنن

مدیران  .دعمل کنن ،شان از انتظارات وجود دارد اساس تعریفی که در فرهنگ

انتظاراتی  .دي فرانسوي دارنها زمانژاپنی انتظارات بسیار متفاوتی از مدیران سا
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با  انتظاراتی که از معلمان مدارس  ،عمومی وجود داردکه از معلمان مدارس 

شبانان کلیساهاي کوچک نسبت به شبانان  .استبسیار متفاوت  ،خصوصی است

 لزوماً(  .دانتظارات متفاوتی را تجربه می کنن کلیساهاي بسیار بزرگ قطعاً

انتظارات  ).تنشان دهنده ساده بودن انتظارات نیس زمانکوچک بودن سا

افرادي که یکی یا هر دو والدین  .دیشه در تجربیات شخصی افراد دارهمچنین ر

سخت گیر بوده اند ممکن است تمامی انتظارات خود را از دیگران حذف  آن ها

شان کنترل  کنند و یا خود تبدیل شوند به افرادي که دیگران را با انتظارات

  .دران بخوراننکنند و داروي تلخی که خود مجبور به خوردنش بودند را به دیگ

  :می گوید  کهنه کاریک شبان  .تمدیریت انتظارات یک چالش بزرگ اس

  یک رهبر باید فکر یک عالم و قلب یک کودك و پوست کرگدن داشته  "

رهبران با انتظارات ده نفر سر و کار دارند و برخی صد و برخی از برخی  ". باشد

که البته نیروي وارد  .دهزاران نفر وجود دارن یک کشورهزار و براي رهبران 

شده از این انتظارات بسیار زیاد است و رهبران باید در تعادل بین حساسیت 

   .گام بردارندپذیري  تأثیربسیار در بر آورده کردن انتظارات و بی تفاوتی و عدم 

  

  معکوس کردن انتظارات

انتظارات و کنترل گاهی زندگی تبدیل به کشمکش خستگی ناپذیري بین 

کنترل دیگران و  آن هابرخی رهبران فکرشان بر این است که کار  .دها می شو

رهبران حکیم تر می دانند که  .تاس آن هادر نتیجه تحمیل انتظارات خود به 

باید مردم را براي کسب دستاورد هاي  آن هااین که  هدف واالتر از آن است و

اما حکیم ترین رهبران  .دبرانگیزانن ،ترتبدیل شدن به فردي به یعنی ،جدید

این است که به مردم کمک کنند تا در خواندگی  آن هاباور دارند که وظیفه 

   قرار  آن هاخود توسط خداوند و بر اساس انتظاراتی که خداوند پیش روي 

این یک تغییر کامل و معکوس شدن روند انتظارات  .دزندگی کنن ،می دهد

خداوند از تو  "به   " ؟اخیرا براي من چه کار کرده اي "است و از حالتی که 
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افرادي که نسبت به دعوت  .دتغییر می کن "؟چه می خواهد تا انجام دهی

ی که افراد را در زمان .دمتعهد هستند بهترین کارایی را بر زمین دارنآسمان 

شتري انگیزه بی آن ها ،راستاي اراده خداوند هدایت می کنیم و نه اراده خودمان

 آن هامی شود به  و در نتیجه بیشترخواهند داشت تا به سختی تالش کنند 

ی که افراد تنها به خاطر زمان .افزایش می یابداعتماد کرد و بازدهی کارشان نیز 

هرگز از  آن هانتیجه کار  ،رئیس را راضی نگاه دارند کار می کنند این که

به صورتی کار  آن های که زماناما  .دتصویري که رئیس از کار دارد فراتر نمی رو

   .دنتیجه از تمام انتظارات نیز فراتر می رو ،می کنند که خدا را راضی  نگاه دارند

چطور انتظارات را طوري  ؟می توانیم به این هدف دست یابیماما ما چگونه 

تغییر دهیم که تنها بر انتظارات خداوند متمرکز شده و به طور مصنوعی 

با این حقیقت که برخی از افراد انتظار بسیاري از ما ؟ منباشیهم نما  روحانی

چه برخوردي  ،ی دارندانتظارات اشتباه اصالًدارند و دیگران کمتر و برخی 

در اینجا به چند  .تاس دائمیمدیریت انتظارات یک فرایند مهم و  ؟بکنیم

  .مکه  می توانیم به این هدف برسیم  اشاره می کنی یروش

بگوئید و اجازه دهید به دیگران گهگاهی انتظاراتی که خدا از شما دارد  را 

این بدان معنا است که شما هر چه در توان دارید  .داطالع داشته باشن آن هااز 

 خواهید کرد البته واضح است که باید آن اراده را قبالً موضوعرا صرف انجام آن 

از مشورت افراد حکیم  ،دعا کرده ،قلبتان را تفتیش نموده .دتمییز داده باشی

 آن هاپاسخ گویی دارید صحبت کرده  و از  آن هابا افرادي که به  ،جوئیدببهره 

پس نزد  .درا بررسی کنی می شودتان انجام  تائید بگیرید و آنچه در زندگی

با آن ها در مورد اهداف تان صحبت و  برویدشما هستند  تأثیرافرادي که تحت 

رسیدن به آن هدف کمک  را درو به نکاتی چند از مراحلی که شما  کنید

در این صورت شما الگویی براي دیگران خواهید شد  .داشاره کنی ،خواهند کرد

خواهند  تجدید نظرنیز در مورد انتظارات خود  آن هاکه با نگاه کردن به شما 

  .دکر
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  .دکمتر قول دهید و بیشتر عمل کنی

شان  اي که براي افراد می افتد این است  که رهبراناتفاق نا امید کننده 

 آن هاسخنان بزرگ و باعث به هیجان آمدن  ،وعده هایی را می دهند آن هابه 

جمله قصاري وجود دارد که  .دمی شوند و سپس به آن وعده ها عمل نمی کنن

رهبران  " .مسیر جهنم توسط مقاصد خوب فرش شده است ":چنین می گوید 

        مردم می شود اجتناب  تهییجنرانی هاي بزرگی که باعث حکیم از سخ

تنها وعده هایی می دهند  آن ها) .اجتناب می کننداز مبالغه کردن . ( می کنند

عمل به آن وعده ها سعی می کنند دو  زمانشان باشند  و در  که قادر به تحقق

ی که چیزي نزما ،واکنش مردم .دبرابر آنچه قول داده بودند را تحقق ببخشن

   .تبسیار خوب اس شان حاصل می شود،فراتر از انتظار 

اگر قادر  .دواکنش هاي به جایی نسبت به مسائل مختلف نشان دهی

     اگر  .دنیستید به پست هاي الکترونیکی پاسخ دهید این را به افراد بگوئی

را در جریان گذاشته و  آن ها نمی توانید در مراسم تقدیري شرکت کنید سریعاً

هرگز به دعوت نامه هایی که باید از قبل حضورتان را اعالم  .دعذر خواهی کنی

     نه گفتن به این دعوت ها بی احترامی نیست اما  .دبی توجهی نکنی ،کنید

به مردم بگوئید چه انتظاراتی نباید  .تبی احترامی اس آن هابی توجهی به 

     و زیادي هست که  مختلفبگوئید که کارهاي اگر به مردم  .دداشته باشن

مردم  ،شان دهید می توانید انجام دهید اما سه چیز مهم است که باید انجام

 درك می کنند ومردم  اصوالً .دتمرکز شان را بر آن سه کار معطوف خواهند کر

شان احترام می گذارند و این بدان معنا است که شما  به هدفمندي رهبران

اگر یک رهبر  .دتان لذت بخش و آسان است تمرکز نمی کنی آنچه برايتنها بر 

   .دهیچ سودي نصیب کسی نمی شو ،استفاده کند ؤاز موقعیت خود س
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  و اطالع رسانی  ها تطبیق داده

موقعیت  باید متناوباً .دتغییر می کن زمانانتظارات خداوند از ما در گذر  

با الویت هاي جدید کاري مان تطبیق ی که خود را زمانخود را بررسی کرده و 

 آن هااطالع رسانی کنیم تا  ،را رهبري می کنیم آن هابه مردمی که  ،می دهیم

آن . که چیزهایی تغییر کرده است ی و ناراحتی نشوند و بداننددچار سر در گم

که موضوع انتظارات و خانواده  سعی کنید. ها نباید از تغییرات بی اطالع باشند

یکی از بزرگترین موضوعات فشارزایی که با آن  .دتی مدیریت کنیرا به درس

مان بوجود  کشمکشی است که میان کار و زندگی خانوادگی ،روبرو خواهیم شد

ها  همه این موضوع .تدائمی نیازمند اس یاین موضوع به مدیریت .خواهد آمد

انتظاراتی یک رهبر باید در عین حال به  .دباید همواره بر سر میز مباحثه باشن

ی وجود کتاب مقدسقانون  .دنیز رسیدگی کن که اعضاي خانواده اش از او دارند

زیرا هر گونه بی توجهی  .ددارد که بر اساس آن باید به امور خانه رسیدگی شو

گذاري ما را در بیرون از خانه بی اعتبار  تأثیربه این مسئله می تواند تمام 

گاهی اتفاق می افتد که در )  5 - 4:  3و اول تیموتائوس   6:  1تیتوس (  .دساز

می دانیم که رهبري کار  ": چنین سخنانی بیان می شودخانواده هاي رهبران 

 ،دست و پنجه نرم می کنی آن هاسختی است و می دانیم  مسائلی که با 

شري امکان جایی که از لحاظ توانایی ب اما تا آن ،همیشه در ذهنت  هستند

تو را تنها حضور فیزیکی  .ی که در کنار ما هستی با ما باشزمانپذیر است 

  " .تاس يدیگر جاي کامالًدر حالی که فکرت  احساس نکنیم

 

 

  ؟خدا از ما چه می خواهد

اگر زندگی  .تدر نهایت انتظاري که اهمیت دارد انتظارات خدا از ما اس

خود را براي تحقق آن انتظارات صرف کنیم با کمک خداوند قادر خواهیم بود 

اما قبل از  .مانتظارات منطقی که دیگران از ما دارند را تحقق ببخشی یتمام
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باید بر انتظارات خدا متمرکز  ،عملی هاي کوچک و فکر درباره تمام الویتت

   همان طور که میکاي نبی  .مرا شروع  کنی مانشویم و با انتظارات کلی کار

اي مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده است و خداوند از تو  " : می گوید

انصاف را به جا آوري و رحمت را دوست  این کهغیر از  ؟طلبد چه چیزي را می

)  8:  6میکا ( " ؟بداري و در حضور خداي خویش با فروتنی سلوك نمائی

او ما را در تاریکی رها  .تچه که نیکو است را به ما نشان داده اسخداوند آن

نیازي نیست که خدمتی که خدا به ما می دهد را خود اختراع کرده یا  .هنکرد

 .       ابتداي همه چیز نیکو و بسیار نیکو بوده است .مدر آن نوآوري ایجاد کنی

ه خداوند در آن انتهاي همه چیز خلقتی جدید است ک) پیدایش باب اول ( 

گذاري روحانی ما باید بر آنچه  تأثیردر این بین در  .دهمه چیز را نو می ساز

او این چیزها را نه فقط به عنوان یک  .متمرکز نمایی ،خداي نیکو می خواهد

خلقت را احیا می کند و نظم  خداوند به این طریقحکم از ما می خواهد بلکه  

   .دصحیح را به آن باز می گردان

انصاف را به جا آوردن  .میکا درباره سه انتظار خداوند سخن می گوید

  .رحمت را دوست داشتن و در حضور خداوند با فروتنی سلوك نمودن

بار در عهد عتیق تکرار  400کلمه انصاف بیش از : انصاف را به جا آوردن 

و که همه چیز صحیح باشد  ،ی اتفاق می افتدزمانانصاف و یا عدالت  .تشده اس

عدالت عمل از بین بردن هرج و مرج و ایجاد نظم  .دیا صحیح چیده شده باش

 ؤآنانی که مورد س ،به معناي دفاع از افرادي است که ستمدیده هستند .تاس

 .تیا درباره آموزش زندگی بر اساس نظم الهی اس ،استفاده قرا گرفته اند

ت افرادي که از هدای .تشان در تشویش اس مشاوره با افرادي است که زندگی

تحلیل بی عدالتی هاي موجود و گسترش  .دلحاظ اخالقی سر در گم هستن

براي رهبران  آن هاکاربرد  .تامنیت و زندگی اس ،عدالت آرامش .تانصاف اس

آن ها باید به معناي خاص کلمه عمل کنند و شعار دادن اجتناب  .تساده اس

آنانی که به  ،لهام می گیرندمردم از رهبرانی که مشتاق هدایت هستند ا. کنند
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به بیش از همه  مردم. جا آوردن عدالت را براي خود یک الزام می دانند

نهند و از  شان عادالنه عمل می کنند ارج می رهبرانی که در ذهن و عمل

مد نظر نیز ی که رهبران در اجراي عدالت حق پیروان را زمان ،دیدگاه پیروان

  .دمی شون پذیرفتهبیشتر  ،می گیرند 

   

  رحمت دوست داشتن 

نیکویی و فیض ترجمه  ،محبت ،در انگلیسی  رحمت   hesedکلمه عبري 

و خداوند  " .توصیف اصلی ذات خداوند در عهد عتیق استاین  .تشده اس

یهوه خداي رحیم و رئوف و دیر خشم و  ،پیش روي وي ندا در داد که یهوه

کثیر الحسان و وفا نگاه دارنده رحمت براي هزاران و آمرزنده خطا و عصیان و 

لکن گناه را هرگز بی سزا نخواهد گذاشت بلکه خطایاي پدران را بر  ،گناه

 ،6:  34خروج ( ".پسران و پسران ایشان را تا پشت سوم و چهارم خواهد گرفت

بخواهیم انتظارات خداوند را در این نکته انجام دهیم اشتباهات و  اگر ما نیز)  7

 ،نکات ضعف اعضاي خانواده خود را بخشیده و از آنان چشم پوشی می کنیم

  مان را با رحمت و عدالت بزرگ می کنیم و به مردم شانسی دوباره  فرزندان

ارد عمل دارند و حمایتمی دهیم و براي کمک به افراد ستمدیده که نیاز به 

اما میکا فراتر از عمل عادي بر اساس رحمت رفته و در کلمه دوست  .ممی شوی

باید به دنبال فرصت هایی  .درحمت سخن می گوی) عاشق بودن ( داشتن 

جا  در این .ی که بدان نیاز استزمانباشیم که رحمت را بکار گیریم نه تنها 

 .اندازه رحمت هم درست نیستبگویند این افرادي خواهند بود که به ما قطعاً 

و باعث تکیه کردن  بگرددآنان از این نگرانند که این صفت باعث ضعف ما 

 .دما شود و چشمان ما را از کاري که باید انجام دهیم منحرف ساز ردیگران ب

 .تبه جا آوردن عدالت و دوست داشتن رحم .اما کاري که باید بکنیم این است

بتوانیم دانیم غیر ممکن است باجراي عدالت متعهد  براي کامالًخود را اگر ما 

که در (  تسامحعدالت مانع از تبدیل شدن رحمت به  .سرشار از رحمت باشیم
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عدالت را تعدیل نموده و آن  ،می شود و رحمت)  .واقع یک تنبلی اخالقی است

   .درا طبق طبیعت پر از فیض خداوند تعریف می کن

گذاري  تأثیربدون فروتنی هیچ : در حضور خداوند فروتنانه سلوك نمودن 

این عبارت کوتاه تصویري بزرگ از معناي فروتنی  .تروحانی وجود نخواهد داش

بدین معنا که روش زندگی  ،فروتنی نحوه سلوك است .دئه می دهابه ما ار

  .تنهمانند راه رف .تو یک حرکت به سوي جلو اس ،یک حالت است ،است

هر رفتار  .تفروتنی نیز زنجیره اي دائمی از فرصت هاي مختلف در زندگی اس

هر پست  ،هر ارتباط باید در  استهر تصمیم و هر مکالمه ما با آن در ارتباط 

فروتنی بر اساس ارتباطی که با  .دالکترونیکی و هر خرید ما وجود داشته باش

یک نکته  .در حضور خداونسلوك فروتنانه د .دخداوند داریم تعریف می شو

یعنی در آگاهی دائمی از  ،عالی در اینجا آشکار می شود اگر با خداوند راه رویم

است  زماندر آن  ،مان باشیم حضور و اقتدار خداوند در هر زمینه اي از زندگی

فروتنی  .تو این دقیقا معناي فروتنی اس دکه هرگز ادعاي خدایی نخواهیم کر

فروتنی به  .شامل پذیرش اشتباهات و گناهان است و حتی چیزي فراتر از آن

اگر بشر  .مهمان گونه که آفریده شده ای ،معناي زندگی به عنوان مخلوق است

ی که رهبران در حضور زمان .دهرگز گناه نمی کرد باید فروتن باقی می مان

قبل از سقوط  انسانواقعی خداوند با فروتنی سلوك می کند در واقع طبق ذات 

  .دمی کن  رفتار

در آخر ممکن است که حتی به فراتر از انتظارات مردم نیز جامع عمل 

اما این چیز تنها با تمرکز بر آنچه خداوند از ما انتظار دارد اتفاق خواهد  ،پوشاند

  .دافتا
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  شانزدهمفصل 

  مداومت و پایداري

  

ª او ما را طوري داوري نمی کند که گویی  ،خداوند شرایط ما را می داند

آنچه مهم است صداقت و مداومت در  .هیچ مش�ی در زندگی نداشته ایم

  » .تصمیم براي پیروزي بر مش�ت است

  سی اس لوئیس

  

  :بعد از ظهر یک روز آفتابی در بیابانی در شمال شیلی 

 .درخ دااي ناگوار در اعماق زمین  همه چیز در حالت عادي بود که حادثه

فوت زیر زمین و سه مایل در عمق  یک راه  2300سی و سه معدنچی 

   هیچ کس  .تسراشیبی و پیچ در پیچ بودند که ستون هاي معدن فرو ریخ

هفده روز بعد کاوشگري  ؟نجات پیدا خواهند کرد یا خیر آن هانمی دانست آیا 

و یاداشتی بر که به داخل گودال معدن فرستاده شده بود به بیرون کشیده شد 

  "" 33...   مما خوبی "":آن نوشته شده بود 

آن این بود که حتی اگر  ،واقعیتی که در مورد وضعیت موجود وجود داشت

ند راه فراري براي معدنچی ها درست ند تا بتوانکار حفاري را آغاز می کر ها،

افرادي  .دها به طول می انجامی آن کار نه تنها روزها و هفته ها بلکه ماه ،دنکن

غذاي اضطراري همراه  که در داخل گیر افتاده بودند تنها چندین روز آب و

اما انجام ندادن هیچ کاري  .شرایط ناامید کننده به نظر می رسید .دخود داشتن

 شرکت معدن شروع به حفاري سوراخ .دگزینه درستی محسوب نمی شهم 

و آب به داخل حفره هایی به قطر شش اینچ نمود تا بتواند از طریق آن غذا 

و سپس شروع به آماده نمودن امکاناتی نمود که بتواند از طریق آن  .دبفرست

سوراخ هایی به بزرگی بیست و یک اینچ را ایجاد کند تا کپسول هایی را براي 
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چنین تخمین زده بودند که این حفاري طوالنی و  .دافراد داخل حفره بفرست

بتواند راه را براي رسیدن به  این کهتا ها طول خواهد کشید  کسل کننده ماه

که در زیرزمین در تاریکی  ،متخصصین این را می دانستند .دکارگران باز کن

روشی که امداد گران  .دافراد در چه وضعیتی قرار دارن ،مطلق و هواي نامطبوع

کار می کردند این چنین بود که صخره اي را حفاري می کردند  یک اینچ یک 

طریقی که بوسیله آن  کارگران معدن  .دز این کار را انجام می دادناینچ و هر رو

اگر چه گذر روزها در تاریکی هیچ  .دمستلزم کاري هر روزه بو نجات می یافتند،

با یکدیگر به عنوان یک گروه  آن هامقیاسی براي اندازه گیري نداشت ولی 

   .دوظایف را بین خود تقسیم کرده بودن .دهمکاري می کردن

به سرعت به عنوان  ،ی از کارگران گیر افتاده در معدن به نام لویز اوروزایک

رهبر گروه انتخاب شد و سر زندگی و شوخ طبعیش باعث شد روحیه افراد باال 

او بعد ها چنین  .دبر عملیات نجات باش آن هانگه داشته شود و تمرکز 

 اظهارکرد که تصمیم گیري دست جمعی باعث باال نگاه داشتن روحیه افراد 

باید در مورد حقایق سخن گفت و به دموکراسی باور  "بگفته وي  .دمی ش

وسه کارگر  سی  ،بعد از گذشت شست و نه روز از فرو ریختن معدن " .داشت

 .درا نجات دادن آن هاگ یکی یکی بوسیله یک کپسول تن .دمعدن نجات یافتن

   .ددر اوایل اکتبر بو آن هانجات  ،در اوایل ماه آگوست اتفاق افتاد بحراناین 

 .نمی ماندباال  آن هااز لحاظ فیزیکی نجات نمی یافتند اگر روحیه  آن ها

مراسم کلیسایی  برگزار می کردند   آن ها ،زمین بودند در آن هفته ها که زیرِ

که برایشان به پائین فرستاده  ،و مقاالت روحانی ب مقدسکتادر آن از صلیب و 

       شان را کار خدا  نجات آن هادر واقع همه  .داستفاده می کردن ،می شد

  .دمنتظر ماندند  و روزها و هفته ها  مداومت نشان دادن آن هااما  ،می دانستند

 ۀشاید به این خاطر که کلم .مما زیاد از کلمه مداومت استفاده نمی کنی

 .رسدقدیمی به نظر می اي کلمه  همو یا شاید  ددار در این عبارت وجوددوام 

از سختی هاي  ،خواه ناخواه آن افراد می دانستند که کار طول خواهد کشید
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که آیا خط پایان و  ،فاصله را تا اتمام کار نمی دیدند ،پیش رو آگاهی داشتند

قدم به  .دبه مداومت خود ادامه دادن آن هااما  .هت یا ناتمامی وجود خواهد داش

هر روز فرصتی تازه  .دهر دفعه تنها یک اینچ پیشرفت می کردن .دقدم جلو آمدن

افرادي که مداومت به خرج می دادند بر این باور  .دبراي شروعی تازه داشتن

حتی اگر هیچ  .تبودند که حرکت به سوي جلو باعث خشنودي خداوند اس

   .دشان نمی ش دست نمی زد و هیچ پاداشی نصیب آن هابراي  کس فوراً

مردم به  .تگذاري روحانی استأثیرمداومت یکی از قوي ترین نمونه هاي  

افرادي که  مردم زیرا   .دآن کسانی که به دل مشکالت می روند، نگاه می کنن

و  کاملیت خود را در  نامیدي نگاه می دارند  زمانرا حتی در  شانایمان 

زیرا اکثر مردم هر از گاهی  .با ارزش می دانند ،حفظ می کنند ،بدرفتاري ها

به من بگه  یکی لطفاً ":را بدهد ت سئواالنیاز دارند که یکی باشد که جواب این 

 يافرادي که مداومت دارند افراد " ؟این مشکل عبور کنم چطور می توانم از

 اب حتی اگر عنوان رهبري را رسماً .درهبران واقعی ان آن ها ،گذار هستند تأثیر

   .دخود حمل نمی کنن

اکثر ما بر جمالت معروفی که در ابتداي رساله یعقوب وجود دارد تاکید 

 ،می شوید اي برادران من وقتی که در تجربه هاي گوناگون مبتالً ". می کنیم

اعت را به منطقی است که کالم خدا ایمان و شج ". کمال خوشی دانید

  .تبسیار عجیب اس ؟هم کمال خوشی آن ؟اما خوشی .دمشکالت مربوط کن

مان تنها این چنین فکر کنیم که خوشی در زندگی ما  اگر در زندگی

خوشی همان  .مهمان لذت و شادمانی است در واقع ما آن را محدود کرده ای

هاي  خوشی حسی است که به والدین کمک می کند تا در سال .تلذت نیس

 زمانلذت در  .دشان زحمت بکشن براي بزرگ شدن و بالغ شدن فرزند ،سخت

پس در رهبري روحانی  .دي کوتاه و بر اثر زحمات کوتاه مدت حاصل می شوها

 .ممعتقد باشی ی حاصل می شود که به آنچه انجام می دهیم عمیقاًزمانخوشی 

مه در مقابل رهبري یک گروه کوچک ه ،زمانمدیریت یک سا ،تعلیم و تدریس
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هاي شما شاید مدت   و بر اساس توانایی هستندچشمان خداوند مهم و صحیح 

این امري  .دتا بتوانید نتایج کارتان را مشاهده نمائی ،ی زیادي طول بکشدزمان

هیکل  یک  .دکسب می شون آرامیزیرا که بهترین دستاورد ها به  ،طبیعی است

 .دهیچ چیز پیش ساخته اي در کار خداوند وجود ندار .دروزه بنا نمی شو

خوشی باعث بوجود  زیراخوشی قادر است رو در رو با مشکالت مواجه شود 

     :چنین می گوید  یعقوب به ما این .گرددمشکالت می  زمانآمدن امید در 

کمال خوشی دانید  ،شوید اي برادران من وقتی در تجربه هاي گوناگون مبتالً "

دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا می کند لکن صبر را عمل  ه میچونک

:  1یعقوب (  " .تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج هیچ چیز نباشید

البته  اگر در مشکالت صبوري  ،دمشکالت باعث شخصیت سازي می شو)  2-4

رهبري سخت شده است و ما از هدف اصلی  مسئولیتاگر در حال حاضر  .مکنی

در آن صورت نه تنها کار  ،منحرف شده و برگشته به سوي راهی دیگر می رویم

رهبر از دست یک را رها کرده ایم بلکه فرصت را براي رشد خودمان به عنوان 

هر رهبر باید پایداري را یاد بگیرد به جرقه هایی براي پرواز و تیغ  .مداده ای

تنها روش  .دنیاز دار به آن ها خراش خوردن، هر کسی هر از گاهی  هایی براي

گاهی هم پایداري این  .متغییر وضعیت موجود این است که گاهی هم گیج شوی

پایداري تنها به معناي سر  .دمعنا را می دهد که باید مسیرتان را تغییر دهی

در مسیر بلکه به معناي ماندن  ،سختی و ماندن در یک کوچه بن بست نیست

 .تی که می دانیم آن مسیر اگر چه سخت اما مسیر صحیحی اسزماناست 

هدف پایداري امید  .تمقاومت و حفظ قدرت اس ،مداومت و استواري ،پایداري

آیه اي  .تامید نیروي محرکه ایمان است و انگیزه ایمان محبت اس .تاس

محبت  " ."ر چیزهاي ماندگا "به  وجود دارد 13معروف در اول قرنتیان باب 

در همه حال امیدوار است   ،در همه چیز صبر می کند و همه را باور می نماید

  ) 7:  13اول قرنتیان (  ". باشدو هر چیز را متحمل می 
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مرگ و  به معنايدالیلی وجود دارد که گاهی عمل کردن به پایداري 

مهارت پایداري را در خود  ،بایدموضوع که به خاطر همین  ،زندگی است

آن شرایطی وجود دارند که در  .حتماً انجام دهیمباید این کار را  .مافزایش دهی

 همتا بتواند به افراد دیگر  پایداري باشدرهبر  آن خدا می خواهد کار اصلیِ

با می ببینند که رهبرشان نیز  آن هازیرا  .بیاموزد که پشتکار داشته باشند

در رساله یعقوب که در جاهاي  "تجربه  "کلمه  .ی دهدادامه م ي پشتکار

  .تاس ادیگري از عهد جدید نیز به کار رفته است کلمه اي با دو معن

می تواند به معناي مشکلی باشد  ،تبنا به متنی که در آن استفاده شده اس

و یا )  .پس معناي وسوسه می دهد( کسی لغزش می خورد  ،که بوسیله آن

تست و ( .به منظور غالب آمدن بر چیزي متحمل می شویم سختی اي باشد که

از تجربه ی که زمان معموالًو  دشریر وسوسه می کند خداوند می آزمای)  آزمایش

 .روبرو هستیمحالت نمی دانیم که با کدام یک از این دو  اي عبور می کنیم

پس برنامه ما فقط حرکت به سمت جلو و  .وقتی هم براي تشخیص وجود ندارد

چرا برخی از مردم استقامت می کنند در حالی که دیگران  .تاستقامت اس

  ؟هاي خود  باالي سر برده و تسلیم می شوند بسرعت دست

که آن شخص درباره صحت هدف  یبراي پایداري از اعتقاد راسخ ،شجاعت

 .تداوند پشت آن هدف اسخ ،او ایمان دارد این کهخود دارد بر می خیزد و 

زیرا گاهی اعتقادات ما بر چیزهاي اشتباه  .داین اعتقاد باید فروتنانه حفظ شو

هاي بلند مدت و  که به پاداشبمانیم  پایدار می توانیمی زمان .داستوار می شو

و  شودهر تالش می تواند در دوره اي باعث صعود  .منه کوتاه مدت چشم بدوزی

   ،سخت يما در صورت پایداري و استقامت در جنگ ها .کندیا بشدت نزول 

ی که می دانیم هدف نهایی نیکو زمان .ممی توانیم پیروزي نهایی را رغم بزنی

  . به جلو حرکت کنیم می توانیم ،آگاهیمحرکت  پستی و بلندي مسیراز  و است

ی نصیب ما می شود که افق واقعی که بر آن تمرکز زمانبهترین شانس 

این تنها یک تئوري و کلیشه نبوده بلکه کیفیت  .دود آسمان باشنمودیم خ
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ترین اشتیاق ما این باشد که روزي این  اگر عمیق .تزندگی و رهبري ماس

رهبري ما متفاوت "!آفرین غالم نیک متدین  "جمله را از مسیح  بشنویم 

   .دخواهد بو

در ادامه  درباره اش صحبت کنیم این است که  می خواهیم مسئله اي که 

اهداف و نگاه  ما باید به مسیحی باشد که در دست راست خداي پدر نشسته و 

ی معنا خواهد زمانگذاري ما تنها  تأثیربا عدالت و رحمت حکومت می کند و 

این باشد که کار ما  داشت که بر اساس این مسیر طرح ریزي شده باشد و نهایتاً

   .دا به سوي همان هدف هدایت کنمردم ر

 می توانیمکامل داشته باشیم بهتر  اگر ما به حاکمیت مطلق خداوند ایمانِ

بدانیم خداوند توسط اشتباهات ما غافلگیر نمی شود باعث  این که .مپایدار بمانی

اما به همان اندازه مهم است که به یاد داشته باشیم  .دآسایش خاطر ما می شو

خداوند توانایی هاي ما  .دموفقیت هاي ما نیز قرار نمی گیر ثیرتأخداوند تحت 

ی که کارها را به درستی زمان .تاو ما را آفریده اس را می شناسد زیرا که خود

انجام می دهیم  مانند  این می ماند که نتی صحیح نواخته شده و در فضا 

   .دطنین انداز  شو

منتظر ستایش و  این شرط کهبهتري داشته باشیم با پایداري می توانیم 

قرار دادن دیگران تمرکز کردیم  تأثیربر تحت  این کهبه محض  .متبریک نباشی

  پایدار  .دعهده داریم برداشته می شو رتوجه ما از انجام وفادارانه کاري که ب

که  هایی زمانبه خصوص  .ممی مانیم اگر کار هر روز را همان روز انجام دهی

خداوند نمی خواهد  .را در پیش رو داشته باشیمهاي سخت  دوره اي از آزمایش

ه حال ظلح .تو زندگی در آینده نیز غیر ممکن اس .مکه در گذشته زندگی کنی

  .از آن ها استفاده کنیمها را در نظر گرفته و  توانیم فرصت ی است که میزمان
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  می توانم پایدار بمانم 

هند آغاز  با غیرت در 1798شکن خود را در سال  ساختارویلیام کري کار 

هیچ فرهنگ صحیحی وجود ندارد اصالً استقامت نیاز بود تا در جایی که  .دنمو

نوشتن و چاپ گرامر و  ،ي بومین هااآموختن زب .دارتباط فرهنگی ایجاد شو

  .به زبان سانسکریت کتاب مقدسفرهنگ لغات و ترجمه 

مغازه  .ترف بینها کار و تالش از  سال 1812مارس  8در یک روز در 

 ،چاپ کري آتش گرفت و تمام کتابخانه وي دیکشنري کامل شده سانسکریت 

در  کتاب مقدساز اي دو کتاب گرامر و ترجمه  ،قسمتی از دیکشنري بنگالی 

 ،منابع  زیادي از روزنامه هاي انگلیسین همچنی .درفتن بینآن آتش سوزي از 

هفده سال تالش وي  .ددر آتش سوختن نیزدیکشنري ها اسناد و دفاتر حساب 

سالها پیش ویلیام   .ددستاورد اصلی خدمت او از بین رفته بو .دبر باد رفته بو

باید کاري بنیادي را  به پدر بی ایمان خود توضیح دهد که  تا  کري تالش کرد

چنین  زمانچ کس تا به آن هی .به دور از خانه در هندوستان به اتمام رساند

    او .می نامندپدر خدمات مدرن  راو به همین خاطر کري  دکاري نکرده بو

     .دنمی توانست به پدر خود بگوید که طبابت می خواند زیرا که دکتر نبو

آن براي کمک  ،نمی توانست بگوید که براي رفع احتیاجات سیاسی هندوستان

 .تنداش سیاسی موضوعاتزیرا که هیچ عالقه اي به خانه را ترك می کند  ها

کري به پدر خود یک چیز ساده گفت چیزي که ریشه در سادگی شخصیت وي 

بعد از آتش  ." !می توانم دوام بیارم "او در باره خودش به پدرش گفت  .تداش

علی رغم دردي که در قلب داشت و  .بکندکري می دانست که چه باید  ،سوزي

سر گرفته  زش او می دانست که او و همکارانش می توانند کار را انا امیدي های

 کتاب مقدسگرامر ها و ترجمه هاي  ،فرهنگ لغات اولِ ۀو دوباره از صفح

 .دبه این ترتیب مسیر کار مشخص ش .شروع کنند و بعد به صفحه دوم بروند

 اًکري گفت که راه رفتن براي بار دوم در یک مسیر آسان تر است و آن دقیق

اما او آنچه را که آتش از او  ،ها طول کشید سال .دکاري بود که انجام دادن
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به صورت کامل به  کتاب مقدستا آخر زندگی کري  .تنو ساخ ازدزدیده بود را 

   .دزبان متفاوت ترجمه ش 44

صفحه  .قدم در پی قدمی دیگر .داو می توانست دوام بیاورد و دوام هم آور

مان  به ندرت پیش می آید که هر کدام از ما در سخنان .دیگر ۀاي پس از صفح

ی که زماندر مصاحبه اي شغلی  امروزههیچ کدام از ما  .چنین اظهاراتی کنیم

خب  " :می کنند به رئیس نخواهیم گفت سئوالمان از ما  درباره توانایی هاي

راي جمله دای که این کلمه را بکار می بریم زمانحتی  " !می توانم دوام بیارم

کتاب در نگاهی دقیق به . بار منفی است و کمی بی ادبانه به نظر می رسد

بزرگترین رهبران آنانی بودند که دوام آوردند و به سختی می بینیم که  مقدس

داود که از  .چند دهه به طول انجامید وموسی بیابان گردي کرد  .دکار کردن

 روي  مسیح که از یک روستا به روستایی دیگر پیاده .تدشمنانش می گریخ

با همان  هاي پر پیچ و خم می رفت و دائماً مسافرتبه پولس که  .کردمی 

ها و انتقادات و شک و تردیدها روبرو می شد و همه این فشارها از  حسادت

آنانی که دوام آوردند توانستند  .دسوي دوستان مسیحی اش بر او وارد می ش

متفاوتی دست و  يبا سختی ها آن ها .دچیزهایی جدیدي شون قخلباعث 

و تسلیم نشوند تبدیل به  بمانندی که آموختند پایدار زمانو  دپنجه نرم کردن

حکیم تر و پر از انرژي تر شدند و توانستند که چشمان خود را  ،افرادي قوي تر

تی امروز این راز پایداري و مداومت است وقتی ح .دبر افق هاي صحیح بدوزن

کار بنا کننده اي انجام داده اید و  ،یک قدم در مسیر صحیحی برداشته اید

چونکه می دانید که امتحان ایمان شما صبر را پیدا  " .تخداوند از آن راضی اس

لکن صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و به هیچ چیز  .دمی کن

  ) 4- 3: 1یعقوب (  ". نباشید
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  در عصر حاضرپایداري 

 .با ارزش تر استصبوري  ازما، کسبِ نتیجه اي سریع ،  معاصرفرهنگ در 

طمع التاري ها و شرکت )  .فرهنگی می شودشدید باعث ضعف  که نهایتاً( 

ورزشکاران مکمل  .تاسورشکشستگی بسیاري از افراد گشته هاي هرمی باعث 

) نوعی مسکن ( آمفتامین  ازدانش آموزان  .دهاي استروئیدي مصرف می کنن

ما  .دغذاهاي حاضري جاي غذاهاي خانگی را گرفته ان. استفاده می کنند

کار مردم  در کسب و .مجدي کرده ای اتجستجوي اینترنتی را جایگزین تحقیق

رهبران . بر دستاورد هاي کوتاه مدت بیشتر از بلند مدت متمرکز شده اند

فکر اصالً سی سال طول می کشد سیاسی حتی درباره طرح هاي اصالحی که 

  .دهم نمی کنن

زیرا که بهترین  .تروحانی، جنبشی بر ضد فرهنگ امروزه ماس رهبريِ

. کاري آنی نیستشاگرد سازي  .درشد را رشد طبیعی و پیشرونده می دان

مختلف شکل  به مشکالتو مواجهه  شخصیت ما در روبرو شدن با سختی ها

گذاري  تأثیردر  .ویکی پدیا بدست نمی آید شناخت خداوند از صفحه .دمی گیر

به آرامش دعوت می کنیم تا اجازه  یهاي مختلف روحانی مردم را به روش

نسبت به  آن هاو روابطی که باعث گسترش بینش  ،دهند حقیقت آشکار شود

این به معناي کندي یا تنبلی نیست بلکه سنجیده . مسائل است گسترش یابند

  .تعمل کردن اس

ایده آل ترین  کاري که ما می توانیم   .تاس انهدوراندیش یک دید پایداري

عمر یک  طولانجام دهیم آنقدر مهم و آنقدر الهامی است که رسیدن به آن در 

شرکت ها که می دانند  بنیادگذارانافرادي هستند مانند  .نیستنفر امکان پذیر 

فعاالن  .بنا شود کامالًچندین دهه طول خواهد کشید که آن شرکت کار آن ها 

 یاجتماعی که موضوع گرسنگی و بیماري را بر می گزینند و می دانند که افق

هر اتفاق خوبی که  آن هااما در کار  .دوجود ندار آن هاواقعی براي و نهایی 

هستند شبانانی که می دانند احیاي  .تارزشمند اس ،امروز بتواند رخ دهد
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بهترین رهبران این تضاد  .دهرگز در این جهان کامل نمی شو ها انسانزندگی 

من امروز خود را  متعهد به کاري می کنم که : را می پذیرند که ها و کشمکش 

اما چرا باید به چیز  .دهرگز در طول زندگیم تکمیل شدن آن را نخواهم دی

 ،کنیمتمرکز  آن هاکه بر  ،دارندآن را اهداف واال ارزش  ؟کمتري راضی باشم

  .ممان نباشی در زندگی آن هاحتی اگر خود قادر به اتمام 

ایمان اعتماد بر چیز هاي امید داشته شده است و برهان چیز هاي  "

 .دهستنعبرانیان ها خطوط متحیر کننده آغازین باب یازده  این " .نادیده

ابراهیم و دیگران به  .دسپس به لیست بزرگان ایمان در عهد عتیق می پرداز

ی که پاداش زمانحتی در  ،نوان افرادي معرفی می شوند که پایداري نمودندع

نمی توانستند آن را در زندگی زمنی خود بسیار دور از دسترس بود و آنان 

که وعده ها را نیافته  در حالی ،در ایمان همه ایشان فوت شدند ". کسب کنند

را از دور دیده و تحیت گفتند و اقرار کردند که بر روي زمین  آن هابودند بلکه 

  ) 13: 11عبرانیان (  "بیگانه و غریب بودند 

رویاي ما به اندازه کافی بزرگ  م آیا دید ویبپرس این کهگاهی به جاي 

  ؟باید بپرسیم که آیا به اندازه کافی دور هست است یا خیر 
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  هفدهمفصل 

  پیش بینی جراحات

  

ª وقتی خود آن شخص در  ،خدشه دار کردن نام نیک یک شخص

نشانه اشتیاق به فساد و خیانت�ري  ،آن جا حضور ندارد تا از خود دفاع کند

  ».است

  الهی دان و شبان اصالح طلب ،جان �لون

  

که  استفاده می شود  در ارتش کلمه اي وجود دارد که براي جراحت هایی

که می تواند شلیک منحرف شده  ،شخص به وي وارد می شود زمانتوسط همر

هدفی اشتباه از طرف توپخانه باشد یا تنها شلیک یک یا یک خمپاره باشد و 

 .دنشانه رفته باش ،که بسوي شخص اشتباهی در میدان پر از گرد و خاك گلوله

این بزرگترین توهین در یک جنگ به حساب می آید و به شلیک دوستانه 

شلیک دوستانه  .داما هیچ چیز دوستانه اي در آن دیده نمی شو .تاسمعروف 

اما گفتن این مطلب غم انگیز تر  . را در پی داردناآگاهانه  جراحتدر جنگ یک 

خیلی  .درهبران مسیحی دیگر را مجروح می کنن ،رهبران مسیحی: است که 

  اهانه رخ می توانستیم  بگوییم این اتفاق همیشه نا آگ ،خوب می شد اگر که

     حتی اگر نا آگاهانه هم اتفاق  ،اما گاهی مسئله بدتر از آن است .دمی ده

از می افتد نشان از بی توجهی شدیدي است که در نحوه سخن گفتن برخی 

رهبران در مورد دیگران یا نحوه رفتارشان وجود دارد و شاید بهتر باشد  همان 

   .مصفت آگاهانه را در این مورد بکار ببری

سکوت اختیار کرده و تظاهر می کنیم  ،ما از این واقعیت پنهان می شویم

که دست از کار کشیده  وجود دارنداما هزاران رهبر  .دکه این چیز واقعیت ندار
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ما هنوز هم در مورد  و دخود زخمی شده ان همکاراناند تنها به این خاطر که از 

  .مآن صحبت نمی کنی

  بدترین نوع زخمها 

رسول در رساالت خود از سخن گفتن در مورد زخمهایش اجتناب پولس 

چوب خوردن هاي بی  ن ها،ادر یک پاراگراف کوتاه او لیستی از زند .دنمی کن

یک  ،سه بار کشتی شکسته شدن ،پنج بار سی و نه ضربه شالق خوردن ،شمار

ر در سفرهاي خود بارها د وي .دشبانه روز را در دریا بسر بردن ارائه می ده

در شهر و  خطرات .تقوم خود و امتها قرار گرف ،از جانب دزدانمقابل خطراتی 

از سوي افرادي که ادعا ذاشت ولی خطراتی بیابان و دریا را پشت سر گ

 ،همه این چیزها بی خوابی بر .دوي را تهدید می کر نیزمسیحیت می کردند 

دوم (  .مگرسنگی و تشنگی و رویارویی با مسائل مختلف را  نیز اضافه می کنی

  ) 27 – 23:  11قرنتیان 

انجیل  ،او می دانست که .دپولس رسول جراحات را پیش بینی می کر

اما داشتن مسیح به عنوان خداوند  ،است ها انسانمسیح خبر خوش براي همه 

و مستلزم از دست دادن چیزهایی او بود به معناي تغییر زندگی  ،شزندگی

کارشان  خطري براي کسب واو را هم در افسس تاجران نقره . بسیاري بود

بت ها کاهش یافته بود و همان باعث ساخت تقاضا براي  چوناحساس کردند 

   .دپا شور جا ب شد که بلوایی در آن

اما در میان همه این چیزها به نظر می رسید که پولس از دوستان ایماندار 

 .انگیزه شان با انگیزه پولس فرق داشتآنانی که  .آسیب می دیدخود بیشتر 

     موعظه با کینه توزي  پولس درباره رهبران می نویسد که از روي حسادت

ن ابتدا در میان از هما .دمی کردند تا باعث نا امیدي پولس در زندان شون

و است که پولس گستاخ می گفتند  آنان .ی آغاز شده بودرهبران مسیحی رقابت

آن  .عمل می کند بسیار پر سر و صدا شرسیدن به اهدافو براي  مامور دولتی

 اوعلیه  ،شده بود راندهی که وي به حاشیه زماناستفاده کرده و  ؤاز فرصت س ها
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 .و آن هم جراحاتی عمیق. جریحه دار می نمودندقلب او را موعظه می کردند و 

پولس احساس کنیم  می توانیم درتنها یک جا وجود دارد که درد و ترس را از 

   .دیکی از پر محبت ترین رساالت در عهد جدی .تو آن هم در رساله قرنتیان اس

در این رساله پولس درباره زخمی که شاید در رساله قبلی اش در مورد 

او در  .دگذاشته بود سخن می گوی يشخص خطا کار از خود به جا برخورد با 

 او .ددر کلیساي قرنتس سخن می گوی نفردر ارتباط با چند  مورد مشکالتش

اعتراف می کند که او سخنور قابلی  .درا احساس کرده بو آن هانیش انتقادات 

پولس اعتراف می کند که از  .هم نیستنیست و جزو رسوالن اصلی مسیح 

اخیرا کشمکش هایی به خاطر عدم  این کهمی ترسد به خاطر  آن هاودن با ب

با وجود پیش بینی مالقاتی دیگر با  .تجا وجود داشته اس پذیرش وي در آن

زیرا می ترسم که چون آیم شما را نه  " .دپولس صادقانه سخن می گوی آن ها

که مبادا نزاع و  .دنمی خواهی ،چنانکه می خواهم بیابم و شما مرا بیابید چنانکه

و چون باز  .دها و تعصب و بهتان و نمامی و غرور و فتنه ها باش حسد و خشم

آیم خداي من مرا نزد شما فروتن بسازد و ماتم کنم براي بسیاري از آنانی که 

       .دبیشتر گناه کردند و از ناپاکی و زنا و فجوري که کرده بودند توبه ننمودن

مردي که سختی هاي طاقت فرساي فیزیکی را )  21 – 20:  12دوم قرنتیان ( 

تحمل کرده بود اعتراف می کند که از آمدن به حضور خواهران و برادران 

  . تر بود هاي ایماندارن آشنا بسیار سخت تحمل زخم .دمنتقد می ترس

از ابتدا تا به انتها پر از زخم و  و رابطه پولس با کلیساي قرنتس خوب نبود

 .     آرزو می کند آن هااما در آخر نامه پولس بهترین ها را براي  .آسیب است

فیض عیسی خداوند و محبت خداي پدر و شراکت روح القدس با جمیع شما " 

پولس در چالش  .داینان کلماتی تو خالی نیستن)  14:  13دوم قرنتیان (  ". باد

در بسیاري  سخت رهبري گرفتار بود، کلیسایی که با آن روبرو بود مشکالت

رابطه با اخالقیات و الهیات و پرستش  داشت و از سوي دیگر رابطه اي نزدیک 

پولس اما پر از مشکل و جراحت با خود.  
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   .دمنتظر کار خداوند باشی

او قرار بود که  .دباز و کاربردي بو ،رویکردي که پولس داشت صادقانه

و مسائل را بررسی  بنشینندآن ها با هم ن را در قرنتس مالقات کند و اایماندار

اما در عین حال خود را براي بدترین  ،او انتظار بهترین ها را داشت .دو حل کنن

خداوند به عنوان  این بود که او بر نکتهترین  اما مهم. کرده بودآماده نیز چیزها 

روح ) مشارکت ( "  koinonia "محبت پدر و  ،فیض مسیح .ترهبر تکیه داش

نجات  .دکه بداند جراحت ها اجتناب ناپذیرن مجرب بودبه اندازه کافی  .القدس

    ی که ما آسیب زمان .تها تنها با تکیه بر خداوند امکان داش از این جراحت

ها هنوز  خواه این زخم ،باعث جراحت دیگران می شویم این کهمی بینیم یا 

تنها امید ما  ،باشندو خواه از گذشته هاي دور و در حال خونریزي  تازه باشند

   .تخداوند اسبراي شفا 

محبت کافی نداریم و  ،ما بدون خدا به اندازه کافی پر از فیض نیستیم

جراحاتی  .تاشتیاقی هم براي اصالح رابطه هاي خراب شده خود نخواهیم داش

هزاران رهبر  .تسف انگیز اسأن بر یکدیگر وارد می کنند بسیار تاکه ایماندار

و این تنها به آن خاطر است  می کنندکلیسا هر ساله از کار خود کناره گیري 

 .دان گشتهدلسرد  ن نزدیک خود سر خورده شده وااز رفتار ایماندار آن هاکه 

اغلب نمی فهمند که جاه طلبی  ،در خود دارند يافرادي که حس رقابت شدید

بران را گرفته و همین کار باعث شکل رقابتی شدیدي علیه ره آن هاروحانی 

  .تشده اس آن هابی اعتبار شدن انگیزه هاي اصلی 

      فکر ذات ما نهادینه شده اند و غالباً هم تعصب ها و تمایالتی که در 

و خود را نمایان بر عملکرد ما تأثیر گذاشته پیروز شده ایم  آن هامی کنیم بر 

یک موضوع  ،سخن گفتن بر ضد شخصی که تفکراتی علیه زنان دارد .دمی سازن

  .دیگر موضوعیاما آزاد شدن کامل از هر تعصب و تردید در مورد زنان  ،است

 اما در عین حال راه ،آسان است که بگوئیم شخصی نژاد پرست نیستیم 

ما می توانیم فاصله خود را با افرادي از آن بوسیله  ،هاي زیادي وجود دارد که
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براي رهبران عادي است که بگویند به افرادي که  .محفظ  کنی ،نژادهاي دیگر

کارهاي کوچکی انجام می دهند احترام می گذارند اما اغلب کاري که ما انجام 

مان را بر کارهاي بزرگ و پر سر و صدا  می دهیم این است که تاکید ها و توجه

رهبري وجود  ی درممکن است بگوئیم روش هاي مختلف و صحیح .مهیقرار  د

         را کار رهبرانی که به غیر از روش ما عمل می کنند ،دارد اما نا آگاهانه

 آن هابی ارزش بشماریم و تنها افرادي را به تیم خود دعوت کنیم که روش کار 

  .خوانی داشته باشد با روش ما هم

 " .مآنگاه قوي ا ،مکه ضعیفی زمان "مان داریم ممکن است بگوئیم که ای

و براي  گناهکار و در اشتباه بدانیمرا  شده انداما رهبرانی که ضعیف و زخمی 

ما گاهی حتی به  این که .مبگردی یبه دنبال راه ،از کار آن هابیرون گذاشتن 

سف آور اما واقعی أامري ت ،سوي افراد زخمی دوروبر خود شلیک می کنیم

ی که رهبري از تیم ما با مشکلی برخورد می کند و دچار ناراحتی زمان .تاس

افراد دیگري که جزو رهبران ارشد   ،شدید می شود و نیاز به فیض و شفا دارد

رهبري اشتباه  .دمی کنن خدماتشروع به کم کردن نقش آن رهبر در  ،هستند

واضح است  .دمی برن سئوالاو را زیر و مسح می کند و رهبران دیگر شایستگی 

که رهبري ممکن است در مورد مسئله اي نقطه ضعف یا نا آگاهی داشته باشد 

فکر اصالح و تعلیم وي حتی به خود زحمت  ،و رهبران دیگر به جاي آموزش

   .دندهنهم  این مطلب را کردن در مورد

هاي عکاسی  دوربین .مبار مصرف زندگی می کنی ما در عصر وسایل یک

بار  رهبران یک ،خودکار یکبار مصرف ،فندك هاي یکبار مصرف ،یکبار مصرف

   .مصرف

اغلب وسائل آشپزخانه را طوري طراحی و تولید می کنیم تا تنها براي 

نمی خواهیم که براي تعمیر  .چند سال کار دهند و تاریخ مصرف داشته باشند

        ها آنرا دور می اندازیم و نو را جایگزین  کهنه ها ،وقت بگذاریم آن ها

ب وجود دارد که اگر مسائل ه تمایلی گسترده در مورد این مطلامروز. می کنیم
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اما  .مبه دنبال یک رهبر جدید می گردی ،نروند   ،آن طوري که باید پیش بروند

که  ،گذاري روحانی این است تأثیرنکته غم انگیز در اینجاست که هدف کلی 

بر آنچه خداوند در ابتدا  قصد بر قرار کردنش را  ،نظم سقوط کرده خلقت را

او آسیب  .دبنابراین خداوند چیزها را با تاریخ انقضا نمی آفرین .دداشت بر گردان

ی که ما مردم را کنار می گذاریم و باعث عمیق زمان .ددیده ها را از بین نمی بر

عمل  در حقیقت به خواندگی خود براي ،شان می شویم تر شدن زخم و آسیب

  .مورین شفا و مصالحه و احیا خیانت نموده ایمأبه عنوان م

  

  روش برخورد با آسیب در عصر حاضر 

افراد را بیشتر در معرض وجود دارند که خاصی عادتهاي اجتماعی امروزه 

:  این استرهبري پیش پا افتاده هاي روش  ی ازیک. جراحت قرار می دهند

شرکتی که تنها انگیزه اش افزایش آمار ساالنه است بدون در نظر گرفتن  مثالً

   .استکه این هدف بسیار آسیب زننده  ،وضعیت پرسنل خود

 که آیا ارزش ،واقعی این است سئوالاما  .آور باشندشرکت ها باید سود

اگر  ؟هاي سیستم می تواند فراتر از سود آن اهمیت داشته باشد یا خیر

نمی تواند هرگز  ،بیش از کسب سود اهمیت دهد ها انسانپیشرفت ی به زمانسا

روند زندگی و ازدحام . از افراد استفاده کند و بعد از مدتی آن ها را دور بیاندازد

  احساس  .تبلند مدت بازداشته اسهاي و پیشرفت  صبوريما را از  ،جمعیت

آن ما کاري با . مداواي مجروحین نداریمبراي  یمی کنیم که به اندازه کافی وقت

 فرد زخمی را در .دنمی کر  آن هامی کنیم که یک بیمارستان هرگز با  ها

   .موفق باشی ،خیابان ول کرده و آرام به پشتش می زنیم و به او می گوئیم

گاهی در انتشار مسائل مختلف با استفاده از ابزارهاي ارتباط الکترونیکی 

که می خواهند  ،یزمانبنا بر دالیل عجیبی افراد  .مرا نداریخویشتن داري الزم 

خویشتن  ،یک ایمیل پر آب و تاب را بنویسید و یا پستی در وبالگ قرار دهند

ایمیل به همه ارسال می شود یا   و بعضاً(  .دداري خود را از دست می دهن
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 ،بر اساس غرایض اولیه . ) و افراد شوکه می شوند ،به شخص مورد انتقاد سهواً

نوشتن ایمیل هاي کنایه آمیز یا  ،وقتی که ما خشمگین یا ناراحت هستیم

چیز هاي در  .توئیت کردن یا نوشتن در یک وبالگ حس خوبی به ما می دهد

چنین هرگز  نخواهیم گفت و شخصآن آنجا می گوئیم که هرگز رو در روي 

  . نامه اي را شخصاً براي او نمی فرستادیم

فراخوان هاي زیادي در مورد احیاي نزاکت و  ،عجبی ندارد که امروزهت

این کار بسیار وسیع است و دست یابی به این هدف  .درفتار خوب وجود دار

ی انسانکه ما باید از تمام منابع خود به خصوص منابع  ،آنقدر سخت است

ه جوامع خود تا بتوانیم نجات و احیا را ب ،را حفظ نمائیم آن هااستفاده کرده و 

 هستند و بسیاري باعث جراحت مجروحاکثر رهبران مسیحی  .مبازگردانی

گذاري قدرتمند خدا نیاز داریم تا افکار و جمالت و  تأثیرما به  .دشده ان اندیگر

   .دمان را آرامی ده اعمال

  ؟گوئیمچه می  با او باشیماگر با خداوند صادق 

 اما نمی دانم چرا این ،فکر می کنم قصد همه ما خوب است ،خداوندا" 

ی که زندگی در جریان است به زمان .مقدر باعث به هم ریختگی اوضاع شده ای

چنین همه چیز ها را  دور و بر خود نگاه کرده و تعجب می کنم که چرا ما این

مون چرا خوب بودن افراد پیرا ؟چرا اینقدر بی توجه هستیم. پیچیده می کنیم

ما رهبران با یکدیگر همکاري نکرده  ؟دانیمبراي تو نمی  مهمتنها چیز  ،را خود

فخر فروشی  و  ،ما متهم به مقایسه کردن .مبه یکدیگر احترام نگذاشته ای .مای

از  .مما از صرف انرژي خود در این کارها خسته شده ای .محذف یکدیگر هستی

هایی  ده هستم  و خود از زخمچطور دیگران را زخمی کرده ام شرمن این که

دیگران کمکم کن تا بتوانم  .دها هنوز خونریزي می کن این زخم ،ناالنم دارمکه 

 .مشان اشتباه کرده ا آنانی که درحق ،و از دیگران هم بخشش بطلبم را ببخشم

به من دیدي  .مکمک کن تا بتوانم از چیزهاي کوچکی که آزارم می دهند بگذر

وسیع تر و باالتر عطا کن تا بتوانم آنچه را می خواهی از طریق قوم خود انجام 
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تلخی درونم را  .حسادتم را بردار و احترام را جایگزینش کن .مدریاب ،دهی را

بی توجهی  .هزخمهایم را بردار و شفایم د .بردار و آرامشت را به من عطا نما

که نبرد : خداوندا کالم تو می گوید  .یی تبدیل نماهایم را بردار و آن را به نیکو

بلکه با نیروهاي تاریکی این دنیا و نیروهاي شریري  ،ما با جسم و خون نیست

کمکم کن  .مکمکم کن تا این نبرد را جدي بگیر .دهستن مانکه در صدد نابودی

 ،مرا دار آن هابه من و تمام افرادي که افتخار خدمت کردن به  .متا باورش کن

   .مکمک کن شریر را به عنوان دشمن خود ببینی

حقیقت و فیض خود را جاري ساز و بگذار این حقیقت و فیض از  ،خداوندا

   آمین .دما نیز جاري شو
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  هجدهمفصل 

  رسیدگی به انتقادات

  

ª  اما تمامی  ،صدها منتقد پیدا کنید ،مسیحیان ظاهري بینمی توانید در

              ». حتی باعث هدایت یک نفر هم بسوي مسیح نمی شود ،انتقادات

  دي ال مودي 

  

ماندن آن در همان جا باقی حسی مانند فرو رفتن چاقو در شکم و  ،انتقاد

 دیگرانبراي  گوئی .دها در همان جا باقی می مان سال ،ها ماه ،روزها .تاس

زیرا که او   ،استحتی براي فردي که چاقو را فرو کرده نیز نامزئی  .استنامرئی 

  .انتقاد او مفید واقع شده و او صادقانه عمل کرده استفکر می کند 

 ،در رهبر ایجاد می کند می تواندحسی دیگري که  انتقادات وارد شده، 

 در. در بدن او بنشیند و ایجاد سوزش کندتیرهاي کوچک و ظریف دارت  مانند

هیچ خنجري از روي بد خواهی از پشت به  .تواقع هیچ انتقاد بزرگی نشده اس

اما رهبر احساس می کند که از روز اولی که نقش رهبري را  .وي زده نشده

همه افراد  تقریباً .تپذیرفته انگار که تی شرت با طرح سیبل دارت پوشیده اس

اند و با  چیزي مخالفبا  چه  کهخود را ارائه می کنند نظر شخصی  در اطرافش

رهبر را دوست دارند و  خصوصیات کدام این کهو دردآور تر  .چه چیزي موافق

 او را بی اراده ،و این موضوعات استاظهار نظر درباره وي دائمی  .کدام را خیر

  .دبه عقب می ران ،نموده

خوب اي بود که براحتی کار خود را با روحیه اي رهبري جوان و پر انرژي 

  ،بندرت مردم  سر راه او قرار می گرفتند و از او انتقاد می کردند .می دادانجام 

   .دپیروز است رودرو شون زیرا نمی خواستند با  فردي که دائماً
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نیروي توجیه خود بود و با آن  ،نیرویی که رهبري وي را به جلو می راند

 .دو نسبت به هر انتقادي حتی سازنده نیز بی توجه بو می بردرا جلو  اهداف

تصمیم بگیر آیا  .یا با من هستی یا بر ضد من ،براي او معادله بسیار ساده بود

مشکل خود  .یا روش من یا هیچی ؟هستی یا خارج از آنمن درون کشتی 

 ،هاي تشخیص هاي ارزشمند بلکه مشکل این بود که تمام راه ،انتقاد نبود

و بدتر از همه این بود که رهبر این بود  ی ها و نقطه نظرات بسته شدهارزیاب

وي با  .تعلیم می داددیگران  هروش را الگویی به عنوان روش موثر رهبري ب

قرار بود او را متابعت تمام قوا این کار را انجام می داد و بیچاره مردمی که 

رهبري که  .تشواري اسکار بسیار د ،نباید تعجب کنیم که تحمل انتقاد . کنند

 می گویندکه آیا چیزي که دیگران درباره او  ،از او انتقاد شده باید تمییز دهد

که چاقوهاي کالبد شکافی با یکدیگر برخورد  ،اینجا است ؟یا خیر استصحیح 

را انتقادهاي سازنده  آن هاعطاي تمییز گاهی براي انتقادهایی که  .دمی کنن

همان چاقوي جراحی  ،باشدافراد مخرب انتقاد اما وقتی  ،می نامیم بکارمی رود

   .دتبدیل به خنجر می شو

گرفته شده است که به معناي  "  krino"کلمه انتقاد از کلمه یونانی 

زیرا کالم خدا  " .مانتقاد خداوند قرار می گیریتحت همه ما مورد  ،بریدن است

رونده تا جدا کند نفس و  زنده و مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دو دم و فرو

)  12:  4عبرانیان (  "روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهاي قلب است 

هاي  که  قسمت ،کاري بنیادي است ،جراحیعمل چون  ،این اتقاق خوب است

   .دبد را می برد و جدا می کند و جا را براي رشد قسمتهاي مفید،  مهیا می ساز

 .ددر عمل جراحی روحانی ضعیف هستن ها انسانکه  این استمشکل 

که حتی  ،مشکل اینجا است که مردم به خود اجازه می دهند انتقاد هایی بکنند

ی اوج می گیرد که مردم زمانو مشکل ما  ،خوانی ندارد ذره اي با حقیقت هم

   .دمی شو تعریف "روح انتقاد"که تنها با کلمه ،خط مشی را در پیش می گیرند
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  تقاداتدرك روند ان

به جاي  ،در مقابل انتقاد انجام می دهیم این است که اصوالًکاري که 

رهبران باید پوست  .مدر مقابل آن واکنش نشان می دهی ،درك روند انتقاد

 ،هاي دست یافتن به این چیز و یکی از بهترین روش دکلفتی داشته باشن

 .تانتقاد مردم اسی از، کتاب مقدسبدست آوردن درکی واقعی و متفکرانه و 

گاهی مردم از رهبران انتقاد می کنند تا بتوانند تشخیص دهند که به چه کسی 

به رهبري اعتماد می کند تا بتواند  زمانی که شخصی .دمی توانند اعتماد کنن

اگر رهبر  .دریسک بزرگی را می پذیر ،گذاري داشته باشدتأثیربر زندگیش 

یا اگر رهبر انگیزه  ؟یا اگر اشتباه هدایت کند چه ؟تکلیف چیست ،اشتباه کند

همه مردم درباره  ؟استفاده بکند ؤیا اگر بخواهد س ؟داشته باشد یهاي اشتباه

زیرا همه مردم تجربیات بدي با رهبران مختلف را پشت سر  .این چیزها نگرانند

کنجکاوي در زندگی رهبر پس نباید جاي تعجب باشد که مردم  .دگذاشته ان

این چیز نباید براي رهبر تهدید  .دسرك می کشند و ارزیابی می کنن، ی کنندم

من درك می کنم که چرا مرا مورد " : رهبر باید بتواند بگوید  .دآمیز تلقی شو

پس به تمییز  .ممی دانم که باید اعتماد شما را جلب کن .دبررسی قرار می دهی

من خود این را از  .دفرض نکنیبدترین حالت را همیشه اما "  .دخود ادامه دهی

اما کاري که همه ما  ،قبل به شما می گویم که من اشتباهاتی خواهم داشت

  . تا اشتباهات را اصالح کنیم،نیم باید انجام دهیم این است که با یکدیگر کار ک

در مواقع دیگر مردم از رهبران انتقاد می کنند زیرا دوست دارند احساس 

صاف  .انتقاد می تواند یک بازي قدرت محسوب شود .دمافوق بودن داشته باشن

و ساده باالي سر افراد ایستادن در حالی که ذره بین در دست داریم به معناي 

آن بلکه نشان دهنده کوچکی  ،را بزرگ کرده ایم آن ها مشکالت این نیست که

این مسئله درباره کسی که ذره بین را  در دست گرفته نیز صدق (   .تاس ها

با این کار احساس  آن ها .دتحقیق می کنن پس مردم می آزمایند و ) .کند می

   .دمحافظت می کنناز خود در مقابل قدرت رهبر  این کهقدرت می کنند و یا 
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 ،گاهی به این خاطر که رهبران تمام طرح هاي کار را تعیین می کنند

داستان  .دبلکه تبدیل به دفاع از خود می شو ،خدمت نبوده آن هاروش رهبري 

مخدوش شده تکرار شود و دور باطل انتقاد دو  ۀمی تواند بارها در یک رابط

ی که بدنبال زمانمردم  .دهمواره ادامه یاب ،جانبه که چیز جز بازي قدرت نیست

گاهی مردم چاقوي جراحی را  .داز رهبران انتقاد می کنن ،حقیقت می گردند

پس از  .دزیرا بدنبال حقیقت می گردن ،برداشته و همه چیز را می شکافند

می خواهند هنر سخنوري و ژست  آن ها ،یادداشت سخنرانی یا موعظه شما

انتقاد سالم روشی  .دمی خواهند حقیقت را کشف کنن .دسخنرانی را حذف کنن

به همین دلیل است که  منتقدین حرفه اي  .تبراي دست یابی به حقیقت اس

مدیران  ،بازرسان گوشت ،منتقدین غذاها ،مامنتقدین سین .دحمایت می شون

  .کنترل کیفیت و انبیا

دادن زیرا کار بهتري براي انجام  ،گاهی مردم از رهبران انتقاد می کنند

یکی از خجالت آور ترین  ،حوصله مان سر رفته این کهانتقاد به خاطر  .دندارن

بی کاري باعث غیبت می شود و حکم انگل براي یک میزبان  .تدالیل انتقاد اس

همواره معناي  ،شان بی معنا باشد افرادي که اجازه می دهند زندگی .درا دار

مردم از رهبران انتقاد  .دزندگی خود را در مشغولیت با زندگی دیگران می دانن

 آن هارات که رهبران به نیازها و انتظا ،زیرا  بر این عقیده هستند ،می کنند

می بینیم  ،ی فکر می کنیمانسانوقتی که به بی ثباتی طبیعت  .دپاسخ نمی دهن

براي من چه کار  اخیراً ":هستند  سئوالدر حال پرسیدن این  که دائماً

   .دشان نیز صدق می کن که این در مورد انتظارات مردم از رهبران "؟کردي

 .دشان دست می زنن که براي رهبران ،افراد نوعدوستی هم وجود دارند

پرداخت بها و قربانی از  ،یی که کار صحیح رهبر براي مردمها زمانحتی در 

اما رهبران حکیم همیشه به یاد دارند که  .سوي افراد بسیاري را می طلبد

خواه این منافع صحیح  ،ستآن هاواکنش اولیه مردم همواره بر اساس منافع 

 ،اما نکته اصلی این است که ،وجود دارندهاي دیگري هم  مثال .باشد خواه غلط
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به رو شدن با انتقاد شوکه شوند و احساس  رو زمانرهبران هرگز نباید در 

افرادي که  .خواهد بوداو همراه  ،قلمرو رهبري درانتقاد همواره  .درسوایی بکنن

یک الگوي  .دهرگز  نباید رهبر شون ،نمی توانند هیچ انتقادي را تحمل کنند

می گوید که وجود دارد از انتقاد و عمل و عکس العمل ناشی از آن  زیگ زاگی

واکنش سریع و افراطی  .دفرین باشآمشکل  ییک انتقاد می تواند براي هر کس

 .دعملکرد واقعی رهبر را از بین می بر ،انتقادیک در مقابل  ،به جهت جبران

غمگین شده یا از ترس  ،ی که مورد انتقاد قرار می گیردزمانیک رهبر نباید در 

این چیز به  ،باید ارزیابی صحیح و هوشیارانه اي از خود داشته باشد .خم شود

 ،کسب می شود و در نتیجه گوش کردن به سخنان افراد قابل اعتماد زمانمرور 

مهمتر از  .دکه حقایق را از روي محبت به او گوشزد کرده اند، بدست خواهد آم

نی باید با تمام وجود ایمان داشته باشیم که تنها در رهبري روحا این کههمه 

ما را ممکن است که این واقعیت  .استمهم  واقعاً ،دیدگاه خدا در مورد ما

ترسی که به معناي احترامی  .تاما ترس خداوند ابتداي حکمت اس بترساند،

خنجرها و تیرهاي دارت  .داما این چیز در واقع ما را آزاد می ساز. عمیق است

اما  دردناك باشندممکن است که براي لحظه اي  .تاهمیت نخواهند داش دیگر

       و ما به چاقوي جراحی خداوند خوش آمد  می شود آن ها را خارج کرد

است را قطع  بیمارهمیشه آنچه  این کهبه تمییز و انتقاد الهی براي  .می گوئیم

   .گردیمخواهد کرد و به ما اجازه می دهد که شفا یابیم و قوي تر از گذشته 

  

  انتقادات  اکلید رویارویایی ب

هاي ناهموار و دریاهاي پر  ها است که از خانه دور هستید از سرزمین ماه

تالطم گذشته اید و به مقصدي که در آن به مجموعه اي از نتایج استراتژیک 

بی وقفه پیغام خود را اعالم نموده اید یک به  .درسیده ای ،خواهید یافتدست 

را براي مسیح صید کرده اید، قسمتی از یک جنبش حقیقی  ن هاایک ج

این بر باالترین نقطه موج این جنبش قرار دارید و بارزترین رهبر  .دهستی
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ما را شاما در این جنبش افرادي وجود دارند که همواره  .شما هستید جنبش

با پیغام شما مخالفت می کنند و در تالش اند که اعتبار  آن ها .نقد می کنند

و حتی انگیزه  دکار می کنید خدشه دار کنن آن هاافرادي که با  بینشما را 

اقتدار درست   ،او یک طبل تو خالی است " .دببرن سئوالهاي شما را زیر 

این انتقادات از رهبران  ".داین کار را براي پول انجام می ده .حسابی ندارد

 این .دجنبش بودن عضو اینآنانی که خود نیز  .نزدیک به شما صورت می گیرد

  .هدکه بوي خون می د استبلکه دشمنی هایی  نیستها انتقادات بی اهمیتی 

در حالی که او با  .داین قسمتی ار تجربه واقعی زندگی پولس رسول بو

 ،یکی یکی دست و پنجه نرم می کرد ،هاي سخت بشارتی خود مسافرت

منتقدان وي تالش می کردند کار او را خراب کرده و نام او را در اورشلیم خراب 

 کامالًآنچه پولس را به ادامه دادن وا می داشت طرز تفکر اصلی او بود که  .دکنن

او در عین حال همواره فروتنی خود را در ارزیابی که از  ،بر خداوند معطوف بود

او ایمان داشت که خدمت او توسط منتقدانش  .دحفظ نمو ،ارائه می کرد خود

  .دشکل نمی گرفت اما نباید خدمتش هم به طور مغرورانه بر نفس او متکی باش

آیاتی از عهد جدید که هر رهبر  .دمرزي بسیار باریک در اینجا وجود دار 

این نتیجه اي است  .) 5-1:  4اول قرنتیان (  .دمسیحی باید آن را حفظ باش

انگیزه ها و وجدان خود بدان دست یافته  ،ها روحانی که پولس درمورد تالش

این آیات طرز تفکري که یک رهبر باید براي استوار ماندن در برابر  .دبو

را مشخص می کند و همچنین می گوید که یک انتقادات اشتباه داشته باشد 

   .ی خداوند انعطاف پذیر باشدقابل ارزیابی همیشگرهبر چگونه باید در م

هر کس ما را چون خدام مسیح و وکالي اسرار خدا بشمارد و دیگر در  "

اما بجهت من کمتر چیزي است  .دوکال بازپرس می شود که هر یکی امین باش

که از شما یا از یوم بشر حکم کرده شوم بلکه بر خود نیز حکم نمی کنم زیرا 

بلکه حکم  .مز این عادل شمرده نمی شوکه در خود عیبی نمی بینم لکن ا

لهذا پیش از وقت به چیزي حکم مکنید تا خداوند  .تکننده من خداوند اس
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بیاید و خفایاي ظلمت را روشن خواهد کرد و نیتهاي دلها را به ظهور خواهد 

  ) 5 -1:  4اول قرنتیان (  " .دآورد آنگاه هر کس را مدح از خدا خواهد بو

این ها  ،ت زیاد به این نتیجه گیري ها رسیده بودپولس با تالش و مشق

اصولی هستند که توسط هر کسی که از سوي خداوند خوانده شده اند تا 

خدمت اعتماد و وفاداري دعوت ما  .دگذاري داشته باشند باید رعایت شوتأثیر

نباید ) .دهر کس ما را چون خدام مسیح و وکالي اسرار خدا بشمار(  .تاس

  .مبه قضاوتی که دیگران در مورد ما انجام می دهند اهمیت دهی بیش از اندازه

)  .ماما بجهت من کمتر چیزي است که از شما یا از یوم بشر حکم کرده شو( 

و نباید ) بلکه بر خود نیز حکم نمی کنم ( ما نباید زیاد هم مشغول خود باشیم 

زیرا که در (  .فکر کنیم که ارزیابی که خودمان از خود داریم بی نقص است

تنها قضاوت خداوند ) خود عیبی نمی بینم لکن از این عادل شمرده نمی شوم 

ی که همه چیز زمان)  .پیش از وقت به چیزي حکم مکنید(  .استاست که مهم 

روشن ، هم حتی مخفی ترین مسائل مانند انگیزه ها ،در روشنایی قرار بگیرد

را روشن خواهد کرد و نیتهاي  تا خداوند بیاید و خفایاي ظلمت( می گردد 

در آینده خواهیم دانست که چه اشتباهاتی انجام ) دلها را به ظهور خواهد آورد 

همچنین براي خدمات وفادارانه اي که انجام داده ایم تشویق خواهیم  .داده ایم

آنگاه هر کس مدح (  .دحال نبینن زمانحتی اگر دیگران این خدمات را در  .دش

  ).دبواز خدا خواهد 

هدیه پر فیض خداوند هستند که ما را از  5 -1:  4آیاتی نظیر اول قرنتیان 

       موشکافی هاي زیاد آزاد کرده و در عین حال ما را مقید به هدایت الهی 

   .تاین یک طرز تفکر کامل اس .دمی کن

  

  قدمهاي کاربري براي روبه رو شدن با انتقادات

باید  ،خورده اید زمینیک انتقاد ناعادالنه  بای که احساس می کنید زمان

   ؟چکار کنید
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اگر  .دانتقاد ارزیابی کنی زمانمهم است که واکنش شخصی خود را در 

انتقادي که صورت گرفته را درك نکینم خونریزي حاصل از زخم متوقف نمی 

حقیقت را در مورد سخن گفته شده . شود بلکه فقط شرایط را بدتر می کند

با یک فرد قابل در مورد آن  .دبا خداوند در مورد آن مشورت کنی .دبپذیری

آنرا تشخیص دهید و  ،اگر واکنش شما خشم است .داعتماد نیز صحبت کنی

 .دتان را به دیگران منتقل نکنی خشم .دسعی کنید که این مشکل را حل نمائی

یک واکنش  ،انتقاد زمانبه خصوص در  .دحالت دفاعی به خود نگیری

  انتقاد آتشین را خلع سالح می کند و پاسخی آرام به شما اجازه  ،دانهخونسر

خود را درگیر بحث هاي  .دمی دهد که انتقادات صحیح و عادالنه را بپذیری

اگر این چنین احساس کنید که باید تفکر منتقدان را عوض  .دطوالنی نکنی

 .دن پشیمان شویکنید نیروي خود را از دست داده و امکان دارد از ادامه کارتا

گوینده مسئول نظر  .دآنچه احتیاج است را بگوئید و به کار خود ادامه دهی

  . خودش است

سعی کنید  ،اگر تقریبا مطمئن هستید که انتقاد تخریب کننده است

گاهی نیاز است که رهبران از افراد  .دارائه دهی مستدلپاسخی قوي صادقانه و 

اما پاسخ ما  .ددر مقابل انتقادات مخرب حافظت کنن) نه فقط از خود ( دیگر 

ما دیگر آن دوران ها را پشت سر  .دنباید به صورت چشم به عوض چشم باش

ممکن است که پاسخ  .دقبل از پاسخ به انتقادات کمی صبر کنی .مگذاشته ای

اس خوبی به ما دهد اما اعتبار شما را به عنوان یک شفاهی و حتی سریع احس

گذاري شما در یک شرایط چالش بر انگیز در  تأثیرمی برد زیرا  سئوالرهبر زیر 

دقت کنید این  .تسنجیده و آگاهانه شما به انتقادات اس ،گرو پاسخ دقیق

باشد  تر پاسخ مکتوب گاهی می تواند مفید بحرانیدر شرایط . مسئله مهم است

آن را  .دختان را بنویسی پاس .دیرا که شما با دقت و عاقالنه آن را می نویسیز

اکثر مواقع شما  .دساعت صبر کنی 24اما قبل از فرستادن آن  .دمختصر بنویسی

در  .دنفرستی  به این نتیجه می رسید که آنچه را نوشته اید اصالح کرده یا اصالً
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دیگري بایستید زیرا این  روشی  تان به مقابل وسوسه فرستادن کپی از ایمیل

ی که رهبران با زمان .دکه برخی براي کسب امتیاز به کار می برن ،است اشتباه

 .دعصبانیت و بی توجهی به انتقادات پاسخ می دهند تخریب چند برابر می شو

ی که این پاسخ دست به دست دیگران می گردد واکنش به آن انتقاد زمانو 

مسئله به مانند سگی خواهد بود که دنبال دم خود موضوع اصلی شده و کل 

   .دمی دو

بسیاري از انتقادات شخص در واقع نمایانگر  .دانتقادات را درك کنی أمنش

چرا  " .دپس به آرامی بپرسی ،فرد منتقد استآن شخصی  درد هاي درونی و

فرصتی وجود خواهد  " ؟چه اتفاقی دارد اینجا می افتد " ؟این کار را کردي

این  .دنشت که فیض و حقیقت خداوند جنگ را قبل از شروع شدن خنثی کندا

دارد که آن کار آن را اما ارزش  ،خوشبینانه ترین حالتی است که اتفاق می افتد

از دوستان معتمد و کالم خدا براي ارزیابی انتقادهایی که در  .مرا امتحان کنی

ه نتیجه برسید که آن ممکن است ب .داستفاده کنی ،مورد مسائل مهم می شود

 .تپرده از یک مشکل واقعی برداشته اس واقعاً این کهانتقاد ناعادالنه است و یا 

 .دوجود دارن يانتقادپس هر که حقایقی هم در  به این نتیجه می رسیداغلب 

 ،در رهبري روحانی ما باید حقیقت را حتی اگر در ظاهر زشت ارائه می شود

   .منادیده نگیری

اگر ما هر گونه  .مبه نکته آخر درباره برخورد با انتقاد می پردازیدر اینجا 

کار ما واکنشی در بر خواهد ،به خصوص کار روحانی ،کار مهمی انجام می دهیم

انتقاد به طور  زماناین چیز به ما کمک می کند که به تجربه خود در  .تداش

نشانه اي بپذیریم که ما این انتقادات را می توانیم به عنوان  .مجدیدي نگاه کنی

که مردم را تکان  ،خداوند به ما اجازه داده است تا  قسمتی از کار مهمی باشیم

می شود و گاهی واکنش هاي تدافعی  آن هاکاري که باعث تحریک  ،می دهد

بدانید که در  ،تان تحت فشار قرار دارید اگر در زندگی .دسریعی را در بر دار

  .انتقادات تنها نیستید تحمل
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  :نکات زیر را بخوانید  

جاناتان ادواردز، باعث  ،مردي که مهمترین الهی دان آمریکا است

تا آن زمان آمریکا شاهد چنین بیداري را به . مریکا شدآبزرگترین بیداري در 

یند در خدمات شبانی خود در نورتمپتون اوي با پایانی ناخوش. خود ندیده بود

از  خاطر خیانت در امان در ده یک ها بهی که جماعت او را زمان .دروبرو ش

  .دخدمت کنار گذاشتن

وینستون چرچیل کسی که رهبر انگلستان بود و در روزهاي تاریکی که 

یک سال  ،انتظار می رفت حکومت آن کشور توسط نیروهاي هیتلر سقوط کند

   .دمانده به آخر جنگ جهانی دوم از مقامش بر کنار ش

تش در شرکت هاي بزرگ به او رتبه اي استیو جابز مخترعی که اختراعا

توسط مدیران شرکت کامپیوتري اپل درست در  .ددر حد توماس ادیسون بخشی

   .دی که انقالب دیجیتالی خود را آغاز می کرد اخراج شزمان

بودند و شخصیت هاي قوي بر اي پیچیده  شرایط ،هر کدام از این شرایط

اما این را به ما آموختند که همواره در رهبري نبرد  .داین شرایط چیره شدن

 .دمنتقدان صداي اعتراض خود را باال خواهند بر .تهایی وجود خواهد داش

افرادي که مورد انتقاد قرار می گیرند مستحکم تر می شوند و در این شرایط 

چاقوي جراحی  ،اینها دالیلی هستند که ما باید .تاغلب تصویر کلی نامفهوم اس

تیز را جایگزین شمشیر کند انتقادات نموده و از خداوند بخواهیم این جراحی را 

  .ددر ما انجام ده
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  نوزدهمفصل 

  بنا کردن شکست هاي گذشته

  

ª  پیروزي به معناي رفتن از یک شکست به شکست دیگري است

  » .مقمان را براي �ر از دست بدهی بدون آنکه اشتیا

  وینستون چرچیل 

  

مرکز رادیویی از دویست و پنجاه  که پس از خزخز زیاد از جمله اي

حتی  ،در ظاهر جمله اي ساده بود ،میلیون مایل دورتر از زمین پخش شد

سه خدمه سوار  " .مهیوستون ما مشکل داری ":جمله اي روزمره که می گفت 

می دانستند که یک جاي  ،که در مدار ماه قرار داشتند 13بر فضا پیماي آپولو 

زیرا که صداي انفجاري را شنیده  .دبه شدت ایراد دار آن ها کار در فضا پیماي

از بین رفته  می شودانرژي الکتریکی باعث تولید بودند و دیدند که سوختی که 

لغو شده  ندماه داشت هبرنامه اي که براي فرود ب .دیک مشکل بو این قطعاً .است

راري باید فضاپیماي خراب خود را براي حرکت به سوي و خدمه به صورت اضط

سه روز بعد کپسول فضا پیما به داخل اقیانوس  .دزمین برنامه ریزي می کردن

  .دموریت را موفقیت در شکست نامیأآرام افتاد و شرکت ناسا این م

که عنوانی  "از دست دادن ماه  "فرمانده جیمز لوول در یک کتاب به نام 

جمله اي دیگر مخابره  .دداستان اتفاق را بازگو می کن ،ي داردمایوس کننده ا

 .         شده از ماه در حدود ده ماه پیش نیز به همان اندازه به یاد ماندنی بود

نیل آرمسترانگ  ".عقاب فرود آمد .ههیوستون آرامش پایگاه برقرار شد "

بر روي سطح ماه فضا پیما را به طور دستی براي فرودي امن  11فرمانده آپولو 

بیش از هر واقعه دیگري مردم از روي زمین منتظر  زماندر آن  .دهدایت  کر
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 ها انسانبراي اولین بار جشن و هیجان بر تمامی  .دمشاهده آن لحظه بودن

دو مرد جعبه نازك عنکبوتی شکلی را بر سطح دیگري غیر از   .دبوجود آم

     یکی از این وقایع  .دزمین فرود آورده بودند و این موفقیت فراتر از تصور بو

ها سال از پروژه آپولو  ده .دبو "موفقیت در شکست  "و دیگري  "موفقیت  "

      وایت را ر 13آپولو  "موفقیت در شکست  "فیلمی که داستان  .می گذرد

در فیلم ران هاواردز . بسیاري را به خود جلب نموده استهاي می کند تحسین 

که چگونه  سه مرد در فضاپیمایی شکسته و  ،داستان را چنین بازگو می کرد

 صدها هزار مایل دورتر از زمین گیر افتاده اند و چگونه بر مشکل ،کوچک

آن  .دبتوانند به زمین باز گردن آب و الکتریسیته پیروز شدند تا ،کمبود اکسیژن

سوخت راکت ها را طوري اصالح کردند که بتوانند در مسیر صحیح به سوي  ها

این  .دزمین باقی بمانند و سیستم هاي مکانیکی داخل فضاپیما را تعمیر کردن

نشان می دهد چگونه ده  این کهفیلم بسیار جذاب است به خصوص به خاطر 

در تکاپوي دیگر یس و متخصص هوانوردي و افراد برنامه نو ،ها مهندس جوان

   .دحل مشکل فضا پیما هستن

مجموع شش فرود  .خیلی از مردم امروزه حتی این را به یاد نمی آورند

تمام دوازده فردي که پا  .موفقیت آمیز بر سطح ماه در برنامه آپولو وجود دارد

 .درا می دانستن "موفقیت در شکست  "بر روي سطح ماه گذاشتند داستان 

بلکه به معناي بازسازي  .ترهبري روحانی انکار یا اجتناب از شکست نیس

اگر موفقیت به معناي نبودن شکست باشد در آن  .تشکست هاي گذشته اس

هر گونه کار تازه اي می باشد  صورت تنها راه رسیدن به موفقیت انجام ندادن

 .ام دهیمی وجود داشتهباشد را انجریسکدر آن پس نباید هیچ چیزي که 

  .تشکست اجتناب ناپذیر اس ،بنابراین

ممکن است نخواهیم که با شکست روبرو شویم و تنها در مسیرهایی قدم 

بري اما این نوع ره .مروبرو شوی دیگرانبرداریم که با کمترین مقاومت از سوي 
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شکست  ،چندین دلیل وجود دارد که نشان می دهد .نیستیک رهبري خوب 

   .تمنفی نیس صرفاًیک موضوع 

رهبرانی که در رویایی  .تپذیرش شکست به معناي زندگی در واقعیت اس

نزد  .داحمق به نظر می آین ،زندگی می کنند که هرگز اشتباه نخواهند کرد

      زیرا که اکثر مردمی که به او نگاه  دیگران اعتبار کمتري خواهند داشت

را پشت  شانمی کنند می خواهند از او یاد گیرند که چگونه باید شکست های

 ،ها انحراف موقتی از مسیر رهبري نیست روبرو شدن با شکست .دسر بگذارن

روایت اصلی کالم از داستان خلقت به سقوط  .تبلکه معناي رهبري روحانی اس

زندگی در عصر نجات به معناي آن  .اشاره می کندجالل  و سپس به نجات و

براي سرکوب گناه و شکست دادن جهالت  ،استاست که زندگی نبردي دائمی 

  .تاین به معناي باز سازي شکست هاي گذشته اس .مانات و باز سازي ارتباط

     هاي رهبري  ی که در مثالکتاب مقدسگذر از شکستها اصلی است 

 .دشخصی را می کش زمان جوانی،در از روي تعصب موسی  .دمی توان آنرا دی

سلیمان  .گردددر زندگی خانوادگی اش می اي داود زنا کرده و باعث فاجعه 

  هاي شخصیش معتاد  حکیمانه کارش را آغاز می کند اما سپس به موفقیت

در سفرهاي بزرگ پولس .دپطرس سه بار عیسی را انکار می کن .دمی شو

همیشهمردم اما  .می نمایدیکی پس از دیگري تجربه پیروزي ها را  ش،بشارتی

دیگر مشکالتی که با  اپیغام او پاسخ مثبت نمی داد و او باید در هر قدم ببه 

ها و  به جز این مثال .ددست و پنجه نرم می کر ایجاد می شد،رهبران مسیحی 

 ،ود دارددرباره شکست در رهبري وج کتاب مقدسصدها مثال دیگري که در 

ها وجود دارد نشان  در رابطه با شکست کتاب مقدسدروسی اساسی که در 

ما  .استها خود هدف وجود رهبري روحانی  است که این شکست ایندهنده 

      زندگی اي موجودات سقوط کرده اي هستیم که در دنیاي سقوط کرده 

استفاده از  ؤس ،جنگ ،شواهد این مطلب نیز به صورت بیماري .ممی کنی

 .دبی عدالتی اقتصادي و زلزله ها خود را نشان می دهن ،اعتیاد ،طالق ،کودکان
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اما  .تو ناقص اس نمی بردی کار به جایی انساندر مقابله با این نیروها رهبري 

 .تدنیا اساین خالق جهان به خاطر محبتش در حال نبردي براي احیاي 

هبر است و او از مردم به عنوان ابزار در خداوند ر ،گذار واقعی است تأثیرخداوند 

گذاري روحانی ما به  تأثیر خدمتدر قبول  .داین مبارزه بزرگ استفاده می کن

گناه و بی عدالتی ملحق می شویم و در طول این  ،جبهه نبرد علیه جهالت

   .ممسیر ما خود باید با شکست هایمان روبرو شوی

  

  هاانواع شکست 

 هاي خود روبرو شویم باید ارزیابی صادقانه بتوانیم با شکست این کهبراي 

به عکس العمل  شکیت هاي مختلف .مداشته باشی آن هااز معناي واقعی  اي

می دانیم که  ؟آیا این شکستی آگاهانه بود یا نا آگاهانه .دهاي مختلفی نیاز دارن

و کار نیکویی  یستارتکاب اشتباهات نا آگاهانه به اندازه خطاهاي آگاهانه بد ن

 :        استفاده نکنیمزیر عامیانه  و اگر از این جمله بی معنا ،انجام خواهیم داد

ما که خدا نیستیم  این کهاعتراف به  ".کاملی نیستم انسانمن هم  ،می دانم "

اکثر افرادي که  .نیستهرگز اعترافی صادقانه براي پذیرش اشتباهات عمدي ما 

تنها به این  .محال به خوبی دریافته اند که ما مسیح نیستیما هستند تا به  گرد

ات آن بسیار کم تأثیرکه  ،خاطر که اشتباهی نا آگاهانه بوده به معناي آن نیست

اشتباه در محاسبه بودجه توسط یک شخص کم تجربه می تواند شرکتی  .دباش

یک غیبت ناشیانه می تواند جرقه اي باشد براي به  .گی بکشدورشکستبه را 

یک آموزه ساده انگارانه می تواند قوت کل کلیسا را از  .آتش کشیدن یک جنگل

اشاره می کنیم این است که یک اشتباه  اتدلیلی که به این نک .دبین ببر

کوچک می تواند مشکالت بزرگی را پدید آورد که اغلب ما براي تشخیص ایجاد 

رهبرانی وجود  .ماحساس مسئولیت و فیض دچار مشکل می شوی بین تعادل

اما همچنین رهبرانی هستند  .ددارند که روشی ایده آل گرایانه را دنبال می کنن

انجام هر اشتباهی  زمانکه همواره زیر چتر فیض خود را مخفی کرده و در 
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را در نیز شانه هاي خود را باال انداخته و مسئولیت اشتباهات بی دلیل خود 

کتاب این مسئله به وفور در (  .خداوند صبور و بخشنده است .دبدوش نمی گیرن

اما اگر این مسئله را پیش فرض کارهاي خود قرار )  .دیده می شود مقدس

بار براي آیا این شکست  .می اندازیممخاطره  بهدهیم در واقع رهبري خود را 

اگر  .دالگوهاي خطا مهم هستن ؟اتفاق افتاده یا بارها تکرار شده استاول 

افرادي که به ما نزدیک هستند به خطا یا قصوري در رهبري ما اشاره می کنند 

توجه  آن هاما باید به  ،مشکلی هست که بارها در گذشته اتفاق افتاده این و 

کنیم زیرا این مسئله مهمی است که اگر رهبر بارها و بارها در کار خود خطا 

اما نتیجه کار تغییر نخواهد  .تواند به تالش خود ادامه دهد او می ،داشته باشد

راه حلی . صالحیت و توانایی خود را افزایش دهد سطحکرد مگر آنکه آن رهبر 

که براي رهبر وجود دارد این است که از استعداد  افراد دیگر براي حل مشکل 

اطر ناتوانی به خ دائماًاگر رهبري  .داستفاده کرده یا از سمت خود استفعا ده

  .دهایش شکست بخورد همه ضرر خواهند کر

 دارنداخالقیات حدود و مرزهایی  ؟آیا  شکست ها اخالقی است یا عملی

خیانت  .دبان شما می توانند متغیر باشن که به طرز قابل توجهی با تغییر مخاط

در مسائل زناشویی به ندرت براي یک سیاست مدار فرانسوي به قیمت از دست 

فساد و اختالس در اکثر کشورهاي آفریقایی یک  .دارش تمام می شودادن ک

طمع خود در پس پرده سرمایه داري در آمریکا بسیاري  .داصل به شمار می آی

به بیان دیگر در دنیاي رهبري اعمالی هستند که به طور  .را پنهان می کنند

رهبري روحانی  .دجهانی به عنوان خطاي اخالقی محسوب و محکوم می شون

گذاري روحانی این است که به  تأثیریکی از اهداف اصلی  .است یچیزي متفاوت

افراد کمک کند با خداوند و خالق خود همکاري نمایند تا چهره مخدوش شده 

رهبري نوع از پس اخالقیات چیز مهمی در این  .دبازسازي شو آن هاخداوند در 

  .دد نمی شوو تنها به یک لیست بکن و نکن محدو است
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قلب ما را جریحه دار     یکی از بد ترین موضوعاتی که اتفاق می افتد و 

مردم اغلب خود نمایی پر سر و صداي  .تفسادهاي جنسی اس می کند، موضوع

یک رهبر روحانی را عاملی براي عدم صالحیت وي نمی دانند ولی داستان 

      بسیار متفاوت  ،دنامشروع شو ۀبار آن رهبر وارد رابط ی که حتی یکزمان

مردم تقریبا دو نوع  ،ی که روابط نامشروع جنسی آشکار می شودزمان .دمی گرد

ت می أطرد کردنی که از حس خیانت نشاول  .واکنش از خود نشان می دهند

و رهبر  آن هاگیرد و دوم بخشش و چشم پوشی به خاطر روابط قوي که بین 

  .دوجود دار

باید به مردم کمک  می شونداخالقی آشکار شده  بحران رهبرانی که درگیر

 صالحیتبخشش شخص و  .دکنند تا فرق این دو موضوع مجزا را درك کنن

وجود که هیچ گناه  دبه طور واضح تاکید می کن کتاب مقدسالهیات  .رهبري

که تخلفی  جنسی ممکن استو مشکالت اخالقی  .باشدنابخشودنی ندارد که 

بردن بنیاد خانواده  سئوالزیر  ،شکستن عهد ازدواج ،دبسیار تخریب کننده باش

امل افراد از فیض اما باعث محروم شدن ک ،و از بین بردن اعتماد در روابط

قلب شان با آشکار شدن زناي بنابراین افراد ممکن است که  .دخداوند نمی گرد

ی که آن شخص فروتنانه به سوي خداوند بازگشت زماناما  ،رهبر شان بشکند

به معناي  بخشش خداوند لزوماً .دشادمان می شون ،ه و توبه واقعی می کندنمود

در برخی موارد آن شخص  .تبازگشت مسئولیت رهبري براي آن شخص نیس

مثال معلمی که  به عنوان(  .گیري کندباید براي همیشه از کار خود کناره 

دوباره  هرگز نباید ،استفاده فیزیکی و جنسی قرار داده ؤشاگردي را مورد س

در مواقع دیگر آن شخص ممکن است پس از گذراندن )  !هرگز ،تدریس کند

مدیر (  .دمشخصی براي احیاي اخالقی خود، به نقش رهبري خود باز گرد زمان

یک بیمارستان که پس از معلق شدن از کار به دالیل انضباطی به سر کار خود 

بر سر کار  ،آن شخصو باز هم شرایطی دیگر وجود دارد که .) باز می گردد

      .دمی کن مشارکتدیگري از کار  جایگاه و قسمترهبري باز نمی گردد اما در 
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 ،رهبر جوانانی که وارد رابطه جنسی با یکی از شاگردان خود می شود

اما می تواند پس از اصالح اخالقی به عنوان   ،خدمت کلیسایی را ترك می کند

شخصی که کمک مالی براي خدمات جوانان جمع آوري می کند مشغول به 

سخت است که بدون تبدیل شدن به یک فریسی با این مسائل دست . کار شود

هاي اخالقی در  هیچ قانون مشخصی در رابطه با شکست .مو پنجه نرم کنی

با هر  .باعث تقدس نمی گرددقانون مداري هرگز  وجود ندارد زیرا کتاب مقدس

شرایط باید با جدیت و احترام و مراقبت بر خورد نمود و در هر پله  فیض و 

   .نمودراستی مسیح را طلب 

  

  کشمکش با احساس شکست 

به خداوند و افراد  ،که باشد زمینه ايرهبران صادق شکست خود را هر 

هیچ دلیلی برا ي عقب کشیدن از کار وجود ندارد  .دمناسب اعتراف خواهند کر

 .ماز خود نشان می دهیچنین واکنشی شکست  همه ما پس از اگر چه تقریباً

  .دهاي دیگران با خبر باشن این بدان معنا نیست که همه باید همواره از شکست

مان نه تنها راه را براي  ما کسی هستیم به جز خود واقعی این کهادعاي 

ن شکست ها باز می کند بلکه امکان شکست هاي وحشتناکی که از مخرب تری

از سویی دیگر این مشکل نیز  .دغرور ناشی می شوند را نیز افزایش می دهن

گناه و شکست دارند مثل  ،ی که رهبران حس دائمی بی کفایتیزمانوجود دارد 

رهبران باید متواضع باشند اما یک رهبر  .داین می ماند که در کار خود می لنگن

شکست نباید جزو  .دنمی تواند کار رهبري خود را با احساس حقارت انجام ده

   .دهویت یک رهبر شو

گویا این مسائل به اندازه کافی پیچیده نیستند که برخی دیگر از رهبران با 

       این حس را با اعتماد به نفس کاذب جایگزین  ،احساس شک و نا امنی

شخص بی کفایت در  .تدر آسمان و بر زمین اس موضوعاین بدترین  .دمی کنن

  .هلباس پهلوان پنب
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در این جا  .دممکن است این حالت بیش از تصور ما در بین افراد رایج باش

  .مبه چند قدم عملی براي مقابله با حس فراگیر بازنده بودن اشاره می کنی

باید  مهستیبد از نتایج یک شکست ی که می دانیم در حال بهبود زمان

ما فرایند خطایی که اتفاق افتاده را با  .ماحساس خجالت و نا امیدي را بپذیری

 .مکنیمی یا مشاوران دیگر مطرح و استادان  ،همکاران ،دوستان قابل اعتماد

   .مشاید خوب باشد که به این مطلب به صورت فرآیند شفا از اندوه نگاه کنی

زمانی را ضروري براي مدتی  " .خانه ماتمبه رفتن  " 24:  7کتاب جامعه 

روبرو  بااما همواره  .مآنجا جایی نیست که قرار باشد تا ابد زندگی کنی. می داند

 فقدان و ماتمحالت ذهنی که در فرد ایجاد می شود حس  ،شدن با شکست ها

ی زمانرا تبدیل به  این دوره ،را پشت سر می گذارید یی که شکستزمان .تاس

شان از ه بهترین و حکیم ترین رهبران به جاي انکار اشتبا .دبراي آموختن نمائی

 مخصوصاً باشد،دردناك  اندیشیدن به شکست می تواند .ددرس می آموزن آن ها

 منصف، قابل اعتماد،ی که با افرادي زماناما  .باشدقصورات ما در آن آشکار  اگر

حساس و باهوش آن شکست را بررسی می نمائیم در شرایط بهتري براي ادامه 

   .مکارمان قرار می گیری

اما اجازه ندهید که این شکست شما  .دشکست بیاموزی زماناحتیاط را در 

 .دتعادل ظریفی در این قسمت وجود دار .درا تبدیل به فردي محافظه کار نمای

که در چه جاهایی بی توجه، جاه طلب یا با ها به ما می گویند  برخی از شکست

پس شکست به ما کنترل نفس را می آموزد اما  .اعتماد بنفس کاذب بوده ایم

است که این  زمانانجام دهیم آن  يمحافظه کار بااگر فراتر رفته و کارمان را 

ی که احساس شکست داریم اما زمان .خواهد آوردشکست در واقع ما را از پا در 

به ما تضمین می دهند که این تنها حس خودمان است و بر  عتمدمافرادي 

باید در یابیم که این احساس شک و تردید در  زمانآن ، تاساس واقعیت نیس

این حس ممکن است از نا امیدي هایی  ؟دت می گیرأمورد خودمان از کجا نش

یک  ممکن است از یا اندآرامی فراگیري را ایجاد نموده  باشد که در ما حس نا
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مثل در گیري هاي  .دمتفاوت در زندگی ما ایجاد شده باش کامالًزمینه اي 

گاهی هم  .داحساس شکست را در همه زمینه ها ایجاد کن ، می تواندخانوادگی

خصوصیتی که همواره  .داحساس نا امنی می تواند یک خصوصیت اخالقی باش

   .پنهان شده باشد ،وجود داشته اما در پس ظاهر شخص

  

  رویارویی با شکست در عصر حاضر 

فرهنگ امروز به ما اجازه نمی دهد که به روشی سالم با شکست ها روبرو 

روبرو شدن با شکست را  ،سطحی در فرهنگ ما سرعت و عجله و  تفکر .مشوی

صادقانه با شکست  وبتوانیم آنقدر شجاع باشیم  که همین .می نمایدسخت 

که در آینده با آن ی یاما سختی ها .تیک چالش بزرگ اس ،خود روبرو شویم 

یا خود (  .ماین فرایند را کوتاه کنیروبرو خواهیم شد ما را ترغیب می کند که 

در اینجا به موانعی که وجود ) را براي روبرو نشدن با شکست توجیه کنیم 

  .ممی پردازی ،دندار

  ما  .تل نموده اسما را عجو ،روند زندگی امروزه: تفکر اصالح سریع

هستیم و دائم باید در نبال را حل هاي سریع براي مشکالت خود بد

مردود شویم و دوباره با آن مسئله دست و پنجه نرم  دروس زندگی

  .مکنیم تا بتوانیم آرام آرام روي پاي خود بایستی

  ی که تمام تالش ها توسط آمار و ارقام زمان: تفکر آمار گرایانه

ترین موفقیت هاي خود  امکان دارد برخی از مهمسنجیده می شوند 

بوسیله  .دمانند موفقیت هایی که ملموس نیستن .را از قلم بیاندازیم

شکست تلقی کرده و ممکن است که  ،آمار و ارقام نتایج کوچک را

شکست هاي مهم اخالقی از دید ما مخفی بماند و توجه ما را به خود 

اگر قرار بود که بر روي کاغذ خدمت مسیح بر روي زمین  .دجلب نکن

   .دبوسیله آمار و ارقام سنجیده شود یک شکست تلقی می ش
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  امروزه ما تالش هایی خود را با نگاهی اجمالی به نتایج : تفکر سطحی

مارك  و مقدار خریداري شده از یک  ،شکل .مظاهري می سنجی

 جایگزین روابط ،ارتباط عمومی ما ،و در ارتباطات استمحصول مهم 

بیشتر از سالمت روحانی به سالمت جسمی  .شخصی شده است

این  .مما پیروزي را با وفاداري معاوضه می کنی .ماهمیت می دهی

 مهمیها موضوعات  می دانیم که این .تمسئله هشدار دهنده اس

 .دسخن می گوین آن هادرباره  ،ها هستند که رهبران در سخنرانی

   

است و انجام دادن کاري براي اصالح  نکتهیک  آن هااما صحبت درباره 

سفانه گاهی بهاي این روش ها یک حمله أمت .دیگر نکته ايروش هاي ناسالم 

توجه ما جلب شود و  این کهرسوایی اخالقی یا ورشکستگی است تا  ،قلبی

در این جا وجود  یک نکته مثبت اما .روشهاي رهبري خود را بازنگري کنیم

به و  مورد بازبینی قرار دهیما در رهبري روحانی اگر ما تعهد خود ر دارد که

و بپذیریم که دست یابیم ی کتاب مقدسدیدگاهی تازه بر اساس اصول تفکر 

ممکن  زمانآن ، گذار واقعی و ابدي است تأثیرخداوند رهبر است و او تنها 

فصلی در  .ماست که بتوانیم با شکست هاي مخرب به خوبی برخورد کنی

زندگی ما ممکن است که بر طبق انتظارات ما پیش نرود اما خداوند است که 

  .دداستان کلی زندگی ما را می نگار
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  بیستمفصل 

  تقدیس بلند پروازي

ª سیلندر 8رویایی است با موتور  ،بلند پروازي.«   

  الویس پریسلی  

   

رهبرها هرگز . در پس تمام رهبري ها است ،بلند پروازي نیروي قدرتمند

اما بلند پروازي بزرگ نمایی شده یا بلند  .دبدون بلند پروازي به جایی نمی رسن

گذاري  تأثیرتواند انگیزه اصلی  اشتباه رفته است می پروازي که به مسیر

واکنشی از ته دل را بر در اکثر مردم  ،کلمه بلند پروازي .دروحانی را از بین ببر

      ندي را تداعی  انگیزه و هدفم ،انرژي ،براي برخی حس مثبت .ی انگیزدم

 .دمنفی نسبت به آن نشان می دهن یبه طور اتوماتیک واکنش د و برخیمی کن

و خود  یخودخواه ،بلند پروازي را تظاهر خارجی غرور و تکبر می دانند آن ها

   .دمثل گاوي که به شما سواري داده و یک دفعه شما را بر زمین می کوب .یینما

  درباره بلند پروازي روبرو  یدر محافل مسیحی با طرز تفکرهاي متناقض

براي برخی و براي برخی این چیز رویا و اشتیاق الهی معنا می دهد  .ممی شوی

   ه از خودشان واکنشی که ما در برابر این کلم .دیگر طمع و رقابت شرم آور

 ،می گردد با بلند پروازي هاي تقدیس شده بر یمی دهیم به تجربه ما از رهبران

واقعیت این است که اکثر ما هر دو نوع  .هبا بلند پروازي خود خواهان ییا رهبران

   .ماین رهبري ها را تجربه کرده ایاز 

ی انسانگذاري از جوهره طبیعت  تأثیرقوي ترین نیروي محرکه در مبحث 

پس هیچ جاي تعجب نیست که قدرت طلبی احساسی  .دسر چشمه می گیر

ی که به شباهت خدا آفریده شده است انسان .یانسانباشد خلق شده در طبیعت 
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چون خدا کار می کند  .تمیل به تعالی دارد به این خاطر که خدا نیز متعال اس

این چنین است از نیز  زیرا خداوند هستیمتعالی  مشتاقما  .ممی کنی ما نیز کار

اما باز هم گناهی که در  .توضع موجود راضی نیستیم زیرا خدا نیز راضی نیس

 وجود دارد باعث می شود که بلند پروازي غالبا به چیزي ابتدایی و انساننفس 

بلند  .تبدون خداوند اس ،انسانبرج بابل داستان بلند پروازي  .تاریک بدل شود

 .دپروازي زیادي احتیاج است تا برجی ساخته شود که سرش به آسمان برس

بر اساس دیدي کوچک از خدا و دیدي بزرگ  .بود این بلند پروازي کورکورانه

   .انساننمایی شده از توانایی هاي 

 .تبراي دست یابی به چیزي اس ،بلند پروازي در ذات خود اشتیاقی قوي

 ،آنچه مهم است نحوه کاربرد آن. است سخت کوشی به معناي عزم، انگیزه و

 .تکه بلند پروازي به سوي آن متمرکز شده اس ،انگیزه پشت آن و اهدافی است

روحانی براي حل مسئله دشواري می  يیک تاجر جوان مسیحی نزد مشاور

چنین توضیح می دهد که او اشتیاقی سیر نشدنی براي توسعه شرکت  .درو

او می گوید که می داند انگیزه او درآمدي مشخص  .ددار درآمدزاییخود و 

احساس رضایت می کند که بداند  واقعاًی زماناما می گوید که تنها  ،است

پر در آمد براي مردان و زنان  یموفقیت شرکت می تواند باعث ایجاد شغل

گیج شده است و این سئوال را می پرسد که آیا این بلند  واقعاًاو  .دبیشتري شو

  ؟یا  بداست  یي من چیز خوبپرواز

یک شبان میان سال که بزرگترین کلیساي شهر را اداره می کند از رشد 

سریع دو جماعت جدید دیگر متحیر شد و شروع به استفاده از روشهاي جدید 

او  .این روشها نتیجه می دهد ،جذب کندمی کند تا افراد بیشتري را به کلیسا 

اما در ته  .دباعث جالل نام خداوند می شو ،باور دارد که خدمت به افراد بیشتر

او از  .دقلبش نیز می داند که او انگیزه اي از روي رقابت و احساس نا امنی دار

شان را نگاه می کرد و به خاطر این چیز  باال کلیسا هاي دیگر و رهبران
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ئوال را می پرسد که آیا رقابت ولی در عین حال این س. احساس گناه می کند

  ؟در نفس خود چیز بدي است

به زودي  .دمسیحی به عنوان رهبر استخدام می شو زمانفردي در یک سا

وجود  زماندر می یابد که فرصت هاي خوبی براي رشد و پیشرفت براي سا

حاکم است بسیار محافظه کارانه بوده و در  زماناما فرهنگی که در سا .ددار

ی که او افق هاي جدیدي براي پیشرفت زمان .دیر مقاومت می کننمقابل تغی

معرفی می کند به جاه طلبی بیش از اندازه متهم شده و به او گفته می شود 

او در  .تکه کار وفادارانه است را نادیده گرفته اس زمانکه او ارزش اصلی سا

ن او را پس چرا دیگرا ،هستند نیکومی داند که انگیزه هایش  ،گیج شده است

و چرا این اتهامات اینقدر جنبه شخصی به  ؟به گذشتن از حدود متهم می کنند

  ؟خود گرفته  است

  

  اشتیاق یا بی میلی

این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد کار نیکو  "

همکار جوان  به این سخنی است که پولس رسول براي نصیحت  "می طلبد 

رهبرانی را براي  تاکسی که منسوب شده بود  .دخود تیموتائوس می گوی

 ها آن پولس خود سال .دو به خدمت بگمار کندکلیساي شهر مهم افسس پیدا 

پولس شرایط الزم و اصلی  ،به عنوان بخشی از فرایند خدمت .دجا کار کرده بو

اما در عین حال این )  1:  3اول تیموتائوس (  .درا براي خدمت قید می کن

که در رهبران وجود دارد چه  يابالقوه وجود داشت که با اشتیاق موضوع هنوز 

سوي  از داراي دعوتیچطور می توان تشخیص داد که شخصی  ؟باید کرد

  ؟یا تنها جایگاه رهبري را می خواهد استخداوند 

آسان است اگر بیاندیشیم نقطه آغاز رهبري اشتیاق براي انجام آن کار 

اما بار دیگر باید اشاره کنم که برخی از بهترین رهبرانی که دنیا تا به  .تاس

   .دحال به خود دیده است در مورد پذیرفتن نقش رهبري عالقه اي نداشته ان
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،  پس یکی از بزرگترین باشداگر بلند پروازي براي رهبري یک پیش شرط 

و  می کردزندگی  رهبرانی که تا کنون در دنیا زندگی کرده است باید در انزوا

استدعا  " .با خداوند صادق بود ،موسی .دنامی این دنیا را ترك می کر در گم

)  13:  4خروج (" .دارم اي خداوند که بفرستی به دست هر که می فرستی

موسی می دانست که  .دیکی از دالیل بی میلی موسی چهره عمومی رهبر بو

  خود را در آن کار ناتوان  الًکاماین کار به معناي سخن گفتن در جمع بود و 

قرن ها بعد .) 4:  10خروج (  " .اي خداوند من مردي فصیح نیستم " .دمی دی

واکنش او  ،مردي به نام ارمیا توسط خداوند خوانده شد تا نقش نبی را بپذیرد

چونکه  ،اي خداوند یهوه اینک من تکلم کردن را نمی دانم ،آه ". ین بوداین چن

  " .طفل هستم

مردان و زنان بزرگی که براي  .تاین داستان بارها و بارها تکرار شده اس

اما به خاطر سخت بودن کار اعالم  ،گذاري دعوت شده اند تأثیرجایگاه قدرت و 

ی که هري ترومن بعد از مرگ فرانکلین دالنر زمان. ناتوانی می کنندعجز و 

گفته بود که به طور خصوصی به شخصی  ،روزولت رئیس جمهور آمریکا شد

تمام ستارگان بر روي شانه هاي  احساس می کنم آسمان و ماه و خورشید و

ی که جرالد فورد پس از استعفاي ریچارد نیکسون زمان .دنمن سنگینی می کن

هیچ کس او را به خاطر  تالش براي کسب مقام و  ،رئیس جمهور آمریکا شد

کولین پاول رئیس ستاد مشترك و مشاور امنیت ملی و  .دقدرت محکوم نکر

زیرا او جنگ را نتیجه  می نامد "ژنرال بدون رغبت  "وزیر امور خارجه خود را 

ی که مسئولیت بر دوش این زماندر هر مورد  .تشکست دموکراسی می دانس

حتی اگر بلند پروازي  ،این چالش بزرگ را پذیرفتند آن ها ،افراد گذاشته شد

  .را به آن کار هدایت کرده باشد آن هاشان نبود که خود

زیرا  ،در مورد پذیرفتن نقش رهبري راغب نیستند غالباً ،افراد توانا و حکیم

آنقدر دانا هستند که بفهمند بهاي شخصی زیادي را باید در کار رهبري 

به هیچ بهایی حاضر نیستند  آن ها ،این بها را حساب می کنند آن ها .دبپردازن
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که  افراد با عالقه  ،این یکی از نکاتی است .ده مقام و قدرت را بدست آورنک

خوب است  .دباید  مراقب آن باشن ،گذار  تأثیرهاي  بسیار زیادي در کسب مقام

که این افراد بتوانند تشخیص دهند که رهبري توسط سختی و بها دادن به 

   .تبه معناي شهرت و مقام نیس دست می آید و صرفاً

این سخن امین است که اگر کسی منصب  " :اکنون دوباره به آیه هم 

چندین نکته است که  .مبر می گردی " .اسقفی را بخواهد کار نیکویی می طلبد

 "آرزوي  "که در ترجمه هزاره نو  "بخواهد  "کلمه  .مباید به یاد داشته باشی

 .تاس میل داشتن و طلب کردن ،به معناي اشتیاق داشتن ،ترجمه شده است

دو بار دیگر این کلمه در عهد جدید بکار رفته است که اولی اشتیاق به وطن 

اول (  .تو دیگري به معناي طمع اس)  16:  1عبرانیان (  .آسمانی است

 پس تمایالت قلبی . می کند  اشاره تمولکه به آرزوي )  10:  6تیموتائوس 

   به کاري گفته  "نیکو  کار " .همی توانند خوب و نیکو باشند یا بد و فرومای

راستاي رسیدن به هدفی ارزشمند  انرژي در و زمانمی شود که در آن صرف 

  .دباش

پس اشتیاق براي رهبري کاري نیکو است در صورتی که این اشتیاق به 

 نهایتاً ،حتی رهبرانی که راغب به انجام این  کار نبودند .دخاطر هدفی نیکو باش

اگر تکیه گاه رهبران .دتصمیم گرفته اند که به این دعوت پاسخ مثبت دهن

را به سوي  آن ها ،بلند پروازي ایشانخداوند باشد و آن ها به او وفادار بمانند، 

ممکن است  .دکه در نهایت باعث جالل خدا خواهد ش خواهد کردکاري هدایت 

رهبر را تشخیص انگیزه هاي  نتوانند ،آنانی که از بیرون به قضیه نگاه می کنند

در  چشم دیگران به عنوان  ،دارند یگاهی رهبرانی که انگیزه هاي خوب. دهند

گاهی هم رهبرانی که داراي انگیزه جلوه می کنند و بر عکس افرادي خود خواه 

چهره گذاشته و انگیزه هاي  قادرند که نقاب بر ،هاي خود خواهانه اي هستند

اما در عین  .تتنها خداوند از قلب افراد با خبر اس .دقلبی خود را پنهان کنن

آنانی که  .محال ما باید به سخنان افرادي که داراي تمییز هستند توجه کنی
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 نسبت بهرا  آن هاشان مثل زنگ خطري براي دیگران است تا  هاي هشدار

و مردم را  ستکور شده ا ، چشمان شانکه به خاطر جاه طلبی ،افراد با نفوذي

  .آگاه سازند ،هدایت می کنند رتگاهپبه 

  

  تقدیس بلند پروازي

هر  در .تشمعون پطرس نمونه اي از بلند پروازي با انگیزه خوب اس

 مثالً .دپطرس سعی می کرد از فرصت استفاده کرده و ابراز وجود کن شرایطی

اولین نفري باشد که از قایق به  .ی را پاسخ می دهدسئوالاولین نفري باشد که 

مسیح هرگز بلند . اولین نفري باشد که شمشیر می کشد .روي آب می آید

ی زمان .دمسیر دا آن هارا تحمل کرده و به  آن ها .دپروازي هاي او را توبیخ نکر

مسیح به او  ،که پطرس قسم خورد که مسیح را هر جا که برود پیروي کند

مسیح پاهاي پطرس را  .دیش رو بود هشدار دادرباره روزهاي سختی که پ

اشتیاق اگر چه پطرس اول راغب نبود اما بعد از درك مفهوم آن  .تشس

 ،می رفتندبه جتسیمانی  ،ی که از باال خانهزمان .عظیمی وجود او را فرا گرفت

مسیح پاسخ  .دپطرس به مسیح گفت که به اندازه کافی شمشیر همراه خود دارن

   !واقع گرا باش !خیال بافی نکن ،یعنی آرام باش پطرس !داد کافی است

بلند  حقیقتاً ،اما در مکالمه اي که مسیح پس از قیام با پطرس داشت

مسیح سه بار از  ) 17 – 15:  21یوحنا ( پروازي هاي او را تقدیس نمود 

و پطرس مشتاقانه سه بار پاسخ  "؟آیا مرا محبت می نمایی ": پطرس پرسید 

بله می دانی که دوستت دارم و در این موقع بود که مسیح او را در  ،بله: داد 

پس بره هاي مرا خوراك بده و از  " .دگذاري روحانی قرار دا تأثیرمسیر صحیح 

به بیان دیگر  ".به گوسفندان من خوراك بده "... .گوسفندان من مراقبت کن

من باشد و به ی که هم راستاي قلب زمانپطرس بلند پروازي تو خوب است تا 

   .دسوي افرادي که در قلب من هستند هدایت شده باش
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       گذاري روحانی را خالصه  تأثیرکل تفکر  کتاب مقدساین متن از 

او به مراقبت از بره  .تگذار واقعی استأثیرمسیح رهبر اصلی است و او  .دمی کن

عوت او شاگردان خود را د .دش اهمیت می ده، قوم و گوسفندانهاي خودش

 .دابزار دست او باشن ،پر محبت و نجات بخش ،می کند تا در این جنبش فراگیر

شان داده و ما را  نیز  که نجات ،مسیح نیز مشتاق موفقیت کامل افرادي است

   .مدعوت می کند که همین اشتیاق را در قلب داشته و او را خدمت کنی

شان  رهبران هیچ چیز مبهمی در مورد مسئولیتی که بر دوش قوم خدا و

خیلی آسانتر است اگر اجازه دهیم اشتیاق خداوند در درون . است وجود ندارد

 ،سعی کنیم این کهبه سوي دیگران جاري شود تا  ،ما جاري شده و از درون ما

کار درست  .مایجاد کنی ،در خود کارهاي مانانرژي الزم را براي انجام  مان خود

   .تهم همین اس

گله خدا را که در  " .دمین دیدگاه را معرفی می کننامه اول پطرس نیز ه

و نه نه به زور بلکه به رضامندي  ،میان شماست بچرانید و نظارت آن را بکنید

دعوت خداوند احساس )  2:  5اول پطرس (  ".بجهت سود قبیح بلکه به رغبت

بلند پروازي  .داجبار را به رغبت تبدیل کرده و طمع را از وجود رهبر می زدای

 ،گذاري روحانی تأثیری اتفاق می افتد که زمانمی تواند تقدیس شود و این 

   .دچهره مراقبت و شبانی را به خود می گیر

  

  راه رفتن با تواضع در تاالر قدرتمندان 

مردي که پیغام نجات مسیح را بیش از هر کس دیگري به مردم بسیاري 

بیش از شش دهه حتی روساي جمهور آمریکا نیز خواهان  .تدر دنیا رسانده اس

درهاي فرمانداران ایالت هاي مختلف، رهبران صنایع و  .دمالقات با او بوده ان

صدها میلیون خانواده او را  .ترهبران مذهبی از هر نوعی به روي او باز بوده اس

این همه این چیزها علت و نام دارد بیلی گراهام طریق تلویزیون شناخته اند  از

او هر سال به عنوان . است معاصر رهبرانکه وي یکی از بلند پروازترین  است
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زیرا براي همه واضح بود که او  ،محترم ترین فرد ایاالت متحده معرفی می شد

سفر هاي متعدد به نقاط مختلف جهان براي او  .استفروتن ترین رهبر روحانی 

بود تا پیغام مشتاق  و گی مجللی نداشتزنداو  .ی شخصی داشتیپرداخت بها

   .بلکه براي جالل نام خداوندنه براي ارضاي نفس  نجات را به همگان برساند

هیچ کس قادر نیست عمیق ترین انگیزه هاي افراد را درك کند اما انگیزه 

به  .دهاي ما باالخره راه خود را براي تراوش به دنیاي بیرون پیدا خواهند کر

این صفت  .دگفت که گراهام از هر جهت مورد احترام مردم بو وضوح می توان

او شیفته پیغام نجات بخش عیسی  .می شودبه ندرت به شخصی نسبت داده 

بلکه این پیغام سراسر وجودش را در بر  ،مسیح بود نه فقط شیفته آن بود

گرفته بود  و خود را متعهد به رساندن آن می دانست و شهرتش تنها نتیجه اي 

اگر نه او  .تبیلی گراهام بلند پرواز بوده اس قطعاً .دچک از این خدمت بوکو

براي موعظه در سمینارهاي بیداري روحانی که در  متوالی چندین هفتهبراي 

هرگز  1959در سال  .چادر هاي بزرگی برگزار می شد شرکت نمی کرد

سخنرانی او مورد آزمایش قرار نمی گرفت و این سخنرانی تبدیل به برنامه اي 

  .ددر رسانه ملی نمی ش

اگر بلند پرواز نبود  .داو می توانست صدها میلیون دالر در آمد داشته باش

 را آغاز  DECISION،CHRISTIAN TODAYهرگز انتشاراتی نظیر مجله 

داشته باشد و براي  يست که شخصی بلند پروازي بسیارآیا ممکن ا .دنمی کر

داستان زندگی بیلی گراهام پاسخ  ؟تحقق آن آرزوها دچار فساد شخصیتی نشود

  .داین سئوال ما را به روشنی می ده

  

   ؟با بلند پروازي چه کنیم

افرادي که در رهبري روحانی قرار دارند آتش  ،پس چگونه ممکن است

اشتیاق را در خود فروزان نگاه داشته ولی در عین حال آن را تحت کنترل خود 

   ؟قرار دهند
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 عمل کردما باید مشتاق حقیقت خداوند در مسیح بوده و در مسیر اول؛ 

همواره باید با ترس و حیرت به این حرکت  .مروح القدس در دنیا حرکت کنی

طوفان ها ی خروشان  با یکه در دریا ،و خود را کشتی کوچکی بدانیم کنیماه نگ

می توانیم   زماندر آن  .مباید خود را در این مسیر نگاه داری .احاطه شده ایم

زیرا این انرژي دیگر در مسیر  ،بلند پروازي بسیاري در خود داشته باشیم

  .تخدمت به خداوند قرار گرفته اس

اشتیاق ما براي کار می تواند توسط پیروزي ها بیشتر  بلند پروازي و ؛دوم

      دیدن محصول تالش و کارمان انرژي  باکه ما است بدین معنا این . شود

احساس رضایت از کاري که به خوبی انجام گرفته است می تواند  .ممی گیری

دست آوردها ی را براي جشن گرفتن زمانباید  .دبسیار قوي داشته باش تأثیر

اختصاص دهیم  و همه افرادي که در این تالش موفقیت آمیز نقشی داشتند را 

 ،اگر ما عجوالنه سراغ کار بعدي برویم .مدر این شادي و جشن شریک کنی

   .مفرصت را براي تقویت اشتیاق خود از دست می دهی

 ،رهبران تنها .مباید در کار رهبري روحانی با دیگران همکاري کنی ؛سوم

آنانی که دور خود دیواري کشیده اند و از دیگر رهبران جدا و دور هستند در 

هر چه  .دقرار دارند که انگیزه هاي اشتباه خود را نبیننخطر معرض این 

بخواهد در انزوا به  این کهخطر  ،کار رهبري را انجام دهدطوالنی تر شخصی 

می شود که ما  ی باعثانسانطبیعت  .دبیشتر می شو ،کار خود ادامه دهد

افرادي  .دور خود جمع کنیمرا افرادي که شبیه ما هستند و ما را دوست دارند 

  .دکه باعث تقویت و جلو رفتن برنامه هاي ما می شون

فشاري بر کارمان و خالف  به عنوانهاي مختلف را  ی که ما دیدگاهزمان

است که بلند پروازي صحیح تبدیل به  زمانآن  ،تجربیات خودمان می دانیم

و در نتیجه همان صفتی می شود که  می شودبلند پروازي کورکورانه 

  "!جاه طلبی خود خواهانه "می کنند  نویسندگان رساالت بدان اشاره
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ها  با رشته اي از ارزش .دبلند پروازي باید با حکمت آمیخته باش ؛چهارم

کند و ما را با فکر خداوند در ارتباط قرار که ما را بر آنچه نیکوست متمرکز می 

کیست در میان شما که حکیم و  ": کتاب یعقوب  چنین می گوید . می دهد

پس اعمال خود را از سیرت نیکو به تواضع حکمت ظاهر بسازد لکن  ؟عالم باشد

اگر در دل خود حسد تلخ و تعصب دارید فخر مکنید و به ضد حق دروغ 

اال نازل نمی شود بلکه دنیوي و نفسانی و شیطانی است این حکمت از ب .دنگوئی

    زیرا هر جایی که حسد و تعصب است در آنجا فتنه و هر امر زشت موجود 

  ) 16 – 13:  3یعقوب (  "می باشد 

اگر  .دمی توانیم از خداوند طلب کنیم که اشتیاق ما را بیشتر کن ؛پنجم

 ،پایه اصول پادشاهی خداوند باشندمان بر  حواسمان را  جمع کنیم و ارزشهاي

هیچ دلیلی وجود ندارد که مشتاق پیشرفت نباشیم و این کار را باید تنها بر 

هاي بیشتري  گذاري خداوند بر گروهتأثیرکه شاهد  ،پایه این انگیزه انجام دهیم

  .مو جالل او را آشکار نمایی باشیممردم  از

  

  بلند پروازي در عصر حاضر 

ت اما گاهی زندگی پس از پیروزي سخ .پس از شکست سخت است زندگیِ

پخش        ما آمیز که براي داستان هاي موفقیت  اخباريبه دلیل  .استتر 

هاي مختلف جامعه  محدودي از  بلند پروازي ها در بخش با انواع  نا ،می شود

دي و شرکت ها به دنبال افرا ها زمانبرخی بنیانگذاران سا .می شویمروبرو 

که بخت  ،که به خاطر گسترش تکنولوژي در عصر حاضر،  باعث شوند ،هستند

شان  ها رو کند و در واقع دنبال مرغی هستند که براي به سوي این شرکت

مانند میکروفنی در دست  ،روش هاي ارتباطاتی موجود .دهاي طال بگذار تخم

هایی که هیچ  حتی پیغام شان را، که بوسیله آن می توانند پیغام استمردم 

به سرعت پخش کرده و حتی آن را به مردم  را دنپایه و اساس منطقی ندار

این بدان معنا نیست که همه می توانند در یک روز معروف  .دتحمیل کنن
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همین دلیل است که امروزه انرژي  به .اما فرصت آن امروزه وجود دارد ،شوند

رف بنا و کارهاي انرژي که می توانست ص .دزیادي صرف این کار می شو

از سوي دیگر دنیاي امروز به ما فرصت هاي مناسبی براي کار در  .دماندگار شو

ها می توان براي دست یابی  راستاي اشتیاق الهی ارائه می دهد و از این فرصت

   .داستفاده کر ،به اهدافی که باعث گسترش ملکوت خداوند هستند

هاي  شته که بتوانیم به روشجهانی شدن این امکان را در اختیار مان گذا

هاي مختلف به سرعت  فرهنگ بین ،در سطحی بین الملی و درستیروحانی 

اشتیاق بسیاري براي مسافرت به نقاط مختلف جهان که در گذشته  .مکار کنی

امروزه می تواند عاملی باشد براي ایجاد  ،مختص طیف خاصی از اجتماع بود

ابتکار عمل هاي روحانی  آن هاوسیله روابط بیشتر و کسب تجارب مختلف تا ب

آزاد بودن ارتباطات از طریق اینترنت این امکان را فراهم  .مخود را پرورش دهی

     .دآورده که افراد بلند پرواز ارتباطات جدیدي را در دنیاي مجازي ایجاد کنن

و این کار را با مخارج کم و در ) .دامیدواریم که تبدیل به ارتباطی واقعی شون( 

   .دکوتاه انجام می دهن زمانمدت 

سیس شده أبلند پرواز ت بنیان گذارانتشکیالت فوق العاده اي که توسط 

 بدون ایجاد ساختارهاي پیچیده تر ،زمانبدون صرف امروزه می توانند  ،اند

دوستانه به عنوان مثال پروژه هاي بشر  .دمورد استفاده دیگران قرار بگیرن

می توانند منابع خود را در اختیار افرادي بگذارند که با گروهاي  ،سیس شدهأت

بلند پروازي تقدیس شده این امکان را فراهم  .دنیازمند مردمی در ارتباط هستن

شان تبلیغ نمی شود آنانی که  می آورد که بسیاري از افرادي که هرگز نام

در کارهایی که  ،سیس نمی کنندأی را تزمانهرگز کتابی نمی نویسند یا سا

کالم خدا این گونه  .دمی شود شرکت کنن ها انسانباعث تحول در زندگی 

می تواند به وجود یک شخص توصیف می کند که چگونه انواع بلند پروازي در 

  .گذاري در عصر حاضر تبدیل شود تأثیرداستانی بزرگ از 
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آرام شوید و به کارهاي خود مشغول شده به  این کهو حریص باشید در  "

      دستهاي خویش کسب نمائید چنانکه شما را حکم کردیم تا نزد آنانی که 

                  ". خارج اند بطور شایسته رفتار کنید و به هیچ چیز محتاج نباشید

  )12-  11:  4( اول تسالونیکیان

  

  

 

 






