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  :شگفتاریپ

 1966و 1964 ياست که در سالها ییام هایسلسله پکتاب حاضر دربردارنده 

از شـرکت   ياریبس. در سنگاپور ارائه شده اند ين فرامرزیش بزرگ مبشریدر هما

ک یـ عمـوم در   ةفـوق الـذکر جهـت اسـتفاد     يامهـا یکه پشنهاد نمودندیکنندگان پ

  .ور طبع آراسته گردندیزه مجلد ب

از کتـاب   یبـا نـام   یو روحـان  يویـ دن ۀطـ یدر دو ح ياصول و قواعـد رهبـر  

که خـدا را خـدمت نمـوده انـد مـورد       ییر و بر جسته ایافراد شه یو زندگ مقدس

بـه   یابیخوانندگان محترم از امکان دسـت  یاز آنجا که تمام. بحث قرار گرفته است

دن بخـش  یـ سنده با گنجانیستند نویافراد اشاره شده در کتاب برخوردار ن یوگرافیب

 ۀواضـح از اشـخاص کـه در عرصـ     يریوده تا تصـاو نم یآنان سع یاز زندگ ییها

امکـان منـابع مـورد اسـتناد      تا حد. ق بوده اند ارائه دهدن موفّیریش از سایب يرهبر

ز به آن دسته از ترجمه ها ین مقدسکتاب  يشده اند و در خصوص ماخذها یمعرف

ا شده ت ین سعیهمچنح تر و قابل فهم تر هستند یسنده صحیرجوع شده که بنظر نو

مـان  یح ایتـازه بـه مسـ    کـه   یانیحیمسـ  يبـرا  یکه حت نگونهیبدمطالب ارائه گشته 

عـالم را در وجودشـان    یخدمت به منجـ  ياق و آرزویروح القدس اشتآورده اند 

  . شعله ور ساخته قابل استفاده باشد

در قلـوب   یروحان يچنانچه اصول ارائه شده موجب گردد که آرمان رهبر

کتاب حاضر ,خته شودیا و برانگیآن هستند احدن یقق رسبه تحکه خواهان  یکسان

 .افته استیبه هدف خود دست 

 ساندرز. اسوالد.  یج
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  : 1فصل 

  شرافتمندانه یجاه طلب

  

 یشغل یسا باشد در پیکار نظارت بر کل يدر آرزو یاگر کس[

  )1: 3مو یت1(        ]واالست

  

؟آنها را طلب  یطلب یشتن میخو يبزرگ برا يزهایا تو چیو آ[

  میقد ۀترجم )5: 45 میاار(          ]...منما

  

  

واال وسترگ از  يسا بعنوان آرزویکل يبودن رهبر یح پولس بر آرمانیتصر

آنکه  يبه جا.ستیرفته نیارات آن پذین حدود اختییان بدون تعیحیمس یتمام يسو

ا قـرار  یـ فـرد باشـد؟ آ   يد در جسـتجو یـ ا مقـام نبا یـ د آیبرآ مقام يجستجوفرد در 

 ير در گفتـار یسـت؟ شکسـپ  ین پست مهم خطرناك نیجاه طلب در ا يگرفتن فرد

و  یم کـه جـاه طلبـ   ینمـا  یحت مـ یرا نص وت, کرامول يا " :دیگو ینغز و پر معنا م

است که سقوط فرشتگان  ین همان گناهیا   . یکسره بدور افکنیرا  یفزون خواه

خـود  ه خـالق  یکـه شـب   یجهـت انسـان    حال چگونه امکان دارد به.دیرا موجب گر

  " ده شده سودمند باشد؟یآفر

  

گونـه   امـا روبروسـت   یهمواره با انتقادات یتوان انکار نمود که جاه طلب ینم

 ۀیـ آکـه دو   یهنگـام .دیـ نما یسته و ارجمند میوجود دارد که شا یاز جاه طلب ییا

م یکنـ  یگر بررسـ یکدیرت آنها در کنار یفصل را با توجه به مغا يمذکور در ابتدا

 یجاه طلب یاندکه محتاج کد یآ یخدا بدست م يثر براؤاز خدمت م یکلّ یطرح

 يو.داردمهـم ضـرورت   چند فاکتور  درنظر گرفتن, گفتار پولس یابیدر ارز.است
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ار متفاوت بوده ین ما بسیامروز بط ینگاشت که با شراا یخود را م ۀنام یطیدر شرا

سته ینبود که با حسرت به آن نگر يزیچ یا اسقفیدر آن دوران مقام نظارت .است

ن با خطـرات  یسنگ يت هایو غالباً عالوه بر مسئولآمد  یشود به سهولت بدست م

ک جماعـت  یـ در دوران جفاهـا معمـوالً رهبـر    .م بوده اسـت أتوو ز روبرو ین يجد

آتـش   يان شـعله هـا  یـ که با زجر روبـرو شـده و در م  بوده  ين فردینخست یحیمس

  . شد یافکنده م

پولس چنـدان آکنـده از خطـر و     ۀفوق گفت یخیط تارینظر گرفتن شرابا در

 يبـرا  یت کـاف أهسـتند کـه جـر    دغـل اد و یتنها اشخاص ش.رسد یبنظر نم ینگران

س أیـ  طیدر آن شـرا .را ندارند ين و پر مخاطره این شغل سنگیعهده دار شدن چن

را که  یق نمودن و دلگرم ساختن کسانیضرورت تشو یآور بود که پولس بدرست

 یشـغل  یدر پـ «: ص داده بـود یبودند تشـخ  یحیمس يخواهان عهده دار شدن رهبر

ار بوده اند رهبـران  یبس.ز وجود دارندین خدمت امروزه نیزحمات و مصائب ا.»واال

شـبان  .ست ها قرار گرفته اندینکه مورد آزار کمون یدر کشور چ یمحلّ يساهایکل

 ياعضـا  کهیدر زندان بسر برد در حال يادیان زیکوچک در نپال سال يسایک کلی

ک شـغل  یـ مقـام اسـقف    يامـروز  ياز کشـورها  ياریش آزاد بودند در بسیسایکل

م ست خاطر نشان ساخت که پست نظارت مهیاب یم. شود یمحسوب نم یفاتیتشر

است که پولس آنـرا واال   يزین همان چیدارد و ات یست بلکه عملکرد ناظر اهمین

وجـود   یدر روزگار ما مشـاغل ممتـاز و سـودآور فراوانـ    .خواند یو شرافتمندانه م

را فراهم ساخته  ياریا غبطه خوردن بسیاق یزه اشتیتن به آنها انگفایدارند که دست 

انه ل و صـادق یح و احتـرام اصـ  یبـه مسـ   ق نسبتیعم محبتدر زمان پولس  امااست 

ن مقام یکسب ا يرا برا یو کاف يقو يزه ایبود که انگ یگانه عاملیسا ینسبت به کل

ا یـ  يمقـام رهبـر  , یحیکن امروزه در اکثر جوامع مسـ یل.ختیانگ یدر شخص بر م

 یر روحانیغو عامل کسب شهرت شده است و مردان ت یک مزیسا ینظارت بر کل

ا نقل یآنچه از کتاب ارم. دینما یخود جلب م ير ارزشمند بسویغ يزه هایرا با انگ
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 شـتن یخو يبـزرگ را بـرا   يزهـا یا تو چیآ[.است ين مواردیده خطاب به چنیگرد

خود محورانه هشدار داده  یدر خصوص جاه طلباو  ].؟ آنها را طلب منمایطلب یم

ت و قدرت یبلکه معرف شخص. ستیضرورتاً گناه ن "بزرگ بودن" يآرزو. است

ر نکـرد  یـ را تحق "بـزرگ بـودن  "اق ید ما آرزو و اشـت باشدو خداون یفرد م یروح

را بـر مـال نمـوده و    فاقـد ارزش   يزه هـا یـ ز و معنـادار انگ یه آمیکنا يبلکه بگونه ا

 يهـا و اسـتعدادها   ییکـه توانـا  ظـف هسـتند   ؤمان یحیمسـ  یتمـام . شماتت فرمـود 

الت و آرمان یح تمایمس یسیع اماتوسعه بخشند  یزندگخود را در طول  يدادخدا

ل خطاب بـه  یجناب اسقف استفان ن . داند یکه خود محور باشند را مردود م ییاه

  :دیگو ین میخادم

 يافـراد عـاد   يبـرا  يدر امور عـاد  یحت یکنم که جاه طلب یمن احساس م«

ان همواره گنـاه اسـت و خصوصـاً    یحیمس همۀ يمطمئن هستم که برا اماگناه است 

  ».باشد یقابل اغماض مر یناموجه و غ ین خدا بکلّیدر مورد خادم

ش خواهـان  یکه نه خود محور بلکه در بطـن خـو   یگر جاه طلبیبه عبارت د

ن و ید قابل تحسیترد یسا باشد نه تنها مشروع بلکه بیجالل دادن خدا و سعادت کل

  . باشد یش میدرخور ستا

ا اقتـدار  یـ  يهسـتند کـه ثـروت مـاد     یل قدرتیافراد جاه طلب خواهان تحص

توسـط خداونـد محکـوم شـده      ییهـا  ین جـاه طلبـ  یچن. آورد یمبه همراه  يویدن

ع یـ ترف يبـرا  ينـه سـاز  یزم یل و خالص هرگـز در پـ  یاص یک رهبر روحانی.است

را  یاز بزرگ ینیار نویخطاب به شاگردان خود مع یسیع. دیآ یشخص خود بر نم

  :فرمود یمعرف

کننـد و   یاست میشان ریشوند بر ا یکه حکام امتها شمرده مید آنانیدان یم[

ن نخواهـد بـود بلکـه هـر کـه      یان شما چنـ یکن در میل. شان مسلطندیبزرگانشان بر ا

ان شما بزرگ شود خادم شما باشد و هرکه خواهد مقدم بر شما شود یخواهد در م

  )44 -42: 10 قسمر( ].غالم همه باشد
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ت یـ خود محورانه را کنار زده و ماه یانات خداوند نقاب از چهره جاه طلبیب

 يش رویکـه پـ   یب الوقوعیهنوز سخن از مصائب قر. سازد یآنرا برمال م یقیحق

به ما عطا فرما تـا  [:وحنا گفتندیعقوب و یکه ) 34-33: 10مر(ش بودیداشت بر لبها

آنهـا  ) . 37 ۀیـ آ(]مینیبه طرف چپ تو در جـالل بنشـ   یکیبه طرف راست و  یکی

آنـان   يبـرا .نداشـتند  یدگآماتاج خار  يبرا اماو آرزومند تاج جالل بودند مشتاق 

ن یا ما امروزه چنـ یآ. نمود یب دهشتناك میتصل اماافت تاج جالل جذاب بود یدر

که جالل و شـکوه تنهـا بـا    ) میاموزید بیز بایچنانکه ما ن(آنان آموختند  امام؟ یستین

نفسـه   یف "بزرگ بودن "اقیاشت.دیآ یب بدست میصلک یعبور از راه تنگ و بار

. اسـت  "بـزرگ بـودن   " يح اسـت آرزو یباشـد آنچـه ناصـح    یناپسند و خطا نمـ 

 ین امر از دو جنبـه قابـل بررسـ   ین خطا گرفتار شدند که ایز در ایوحنا نیعقوب و ی

شکوه و عظمـت سـلطنت    يح را در شمایآنان ملکوت مسنخست آنکه : باشد یم

پنداشتند که بـزرگ بـودن منـوط بـه      یدوم آنان م. تصور کرده بودند يویدن يها

 یتا هنگام. داشت يویاق دنیتفکرات آنان هنوز سبک و س. ت و مکان استیقعمو

کاست بـر آنـان قـرار نگرفتـه بـود قـادر بـه درك        یآتش در روز پنط يکه زبانه ها

اسـت   یهنوز هـم آفتـ   یعطش قدرت طلب. گاه خود نبودندیو جا یقت روحانیحق

ممانعـت از  ح جهـت  یمسـ  یسـ یع. سـازد  یم یسا خنثیرا در کل یکه قدرت روحان

مهم و فراتر از چهـارچوب زمـان را    یدرس, آن دوجاه طلبانه  ير تقاضایتداوم مس

  :م فرمودیتعل

نوشـم   یکـه مـن مـ    ید از جـام یتوان یا میآ.د یخواه ید چه میدان یشما نم[

فرمود  یسیع.میتوان یم يآر: د؟ گفتندیریرم بگیگ یرا که من م يدید و تعمیبنوش

       را کـه مـن    يدیـ د و تعمید نوشـ یـ نوشم خواه یمن مکه  یست که از جامین یشک

ار ید که نشستن بر جانب راست و چپ من در اختیبدان اما.د گرفتیرم خواهیگ یم

شـان  یا ياسـت بـرا   یگـاه از آن کسـان  ین جایا. ببخشم یست تا آن را به کسیمن ن

  .هزاره نو) 40 -38: 10مرقس( ].فراهم شده است
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 یاز بزرگ يویکه تصورات دن) آموزد یز میما ن و به(به آنان آموخت یسیع

ارزش ها در ملکوت .او داشته باشد یدر ملکوت روحان ییتواند جا ینم يو رهبر

سـنگ فـرش    يدر آسـمان طـال را بـرا   .هسـتند  ینـ یزم يعکس ارزشهابر او کامالً

کـه  هسـتند   يافـراد  "شان فراهم شدهیا يکه برا یکسان" !ندبر یکردن راه بکار م

 یرا مـ  ین آمادگیچگونه ا اما.سازند یگاه آماده میدن به آن جایرس يبراخود را 

ر یـ ک نفـر ز یـ که  ينه تعداد افراد.بودن"غالم همه "ق یجاد کرد؟ تنها بطریتوان ا

کند مالك و ضابطه  یشان خدمت میکه او بد یدست خود دارد بلکه تعداد کسان

بـر   یمبتن یبزرگ. ستا یروحان يرهبر یقیحق يو معنا یآسمان در سنجش بزرگ

خداوند مـا نمونـه   . باشد یم يو فطر یست بلکه ذاتیشامدها نیا پیاوضاع و احوال 

امـده تـا مخـدوم شـود بلکـه تـا       یرا پسر انسان نیز[:بود از آنچه حکم فرمود یکامل

  )27: 22لو(.]ان شما چون غالم هستمیکن من در میل[) 45: 10مر( ]خدمت کند

ن یـ ح و روشـن از ا یدرك صح یروحان يرهبرو شناخت  یبررس يدر ابتدا

 يمعنـا  ,خـدمت داوطلبانـه  . د قرار داشته باشـد یکأست مورد تیبا ین میادیقاعده بن

ن قاعـده هرگـز پرداخـت    یالبته عمل به ا اما .است یروحان يو رهبر یل بزرگیاص

افتن در مصـائب و  یـ د یـ دن جـام رنـج و تعم  یامل نوشـ شـ آن  يبها .بها نبوده است

ش باشـد  یاز آنکه نجات زندگ شیل بیاص یک رهبر روحانیرف ح.تزحمات اس

ک عبـارت  ینزندورف نگرش و آرمان خود را در یکُنت ز.م نمودن آن استیتسل

  :ن خالصه نموده استیچن

و تنهـا  ) حیمسـ (او.وحـود دارد  یک دلبسـتگ یـ ک عشـق و  یمن تنها  يبرا "

او بـا   يسـا یکل ياعضـا .هاسـت  يمـوراو  يسـا یانگذار کلینزندروف بنیکُنت ز".او

بـه   .خـود محورانـه بودنـد    يهـا  یداً مخالف جـاه طلبـ  یکه شد ياز و يالگوبردار

از سـروده   یکـ یدر  يو.نـد یر نمایل را تبشـ یام انجیا سفر کردند تا پینقاط دن یاقص

  :دیگو یخود م يها
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  میم بزرگ باشیخواه یم میچون ما فرزندان آدم هست"

  او خود را کوچک ساخت اما

  مین آوریم خود را پائیستیما حاضر ن

  او خود را فروتن ساخت

  میم و حکومت کنیم فرمان دهیخواه یما م

  ".او آمد تا خدمت کند
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  رهبران يدر جستجو

  

ــز[ ــوب    یـ ــه از جنـ ــرب و نـ ــه از مغـ ــرق و نـ ــه از مشـ را نـ

ـ ن را به زیا.خدا داور است نکیل.دیآ یم) یبزرگ(يسرافراز ـ ی  یر م

  .] دینما یرا سرافراز م اندازد و آن

  )7-6: 57مزمور (

  ک مرد خداید،یک مرد خدا را به من بدهی

  شه اش باشدیاند يمان فرمانروایکه ا یکس

  ح خواهم کردیرا تصح یآنگاه من هر ناراست

  

  ک مرد خداید،یک مرد خدا را به من بدهی

  ح شده باشدسم یسمانآکه زبانش به اخگر 

  له ور خواهم ساختن قلب ها را شعیاهتریآنگاه س

  

  یک مرد خدا را به من بدهید،یک مرد خدا

  کسی که نبی مقتدر خداوند باشد

  آنگاه من صلح و آرامش را بر زمین خواهم گسترانید

  آن هم توسط دعا نه رعب شمشیرها

  

  ک مرد خداید،یک مرد خدا را به من بدهی

  د داشته باشدیا و دیاز خدا رو یکه براست یکس

  »دلیجورج ل« .را به زانو در خواهم آورد آنگاه من ملتها

  

هســتند کــه در عرصــه  يافــراد متهــور يوســته در جســتجویخـدا و انســان پ 

م که خـدا بـه   ینیب یم مقدسدر کتاب .رندیرا بر خود بگ يت رهبرت کسویحیمس
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ک انسـان و نـه   یـ .و وفـادار برآمـده اسـت    نیک انسـان امـ  یـ  يدفعات در جستجو

  .روهک گیک فرد و نه یانسانها،

.] نمـوده اسـت   طلـب  موافـق دل خـود   يمردش یو خداوند به جهت خو[

  )14: 13ل یسموئ1(

  )25: 4ا یارم.] (نبود یآدمنک یو ا منظر کرد[

انصـاف   کـه بـه   را یکسا یآ...دینیم گردش کرده ببیاورشل يدر کوچه ها[

  )1: 5ا یارم] (امرزم؟یافت تا من آن را بید یباشد توان ید و طالب راستیعمل نما

.] سـتد یبه حضـور مـن در شـکاف با   ...دمیرا طلب یکسشان یان ایو من در م[

  )3: 22ال یحزق(

هرگـاه  ند که ینما یسا اثبات میخ کلین تاریو همچن مقدسات کتاب یروا

او بوده و با تمام  ینقشۀ روحان عیافته است که مطیرا  یخداوند انسان

 يرده اسـت و خدا ابا نک يرویو پ يشاگرد يوجود از پرداخت بها

از جملـه  .موجـود بکـار بـرده اسـت     صقـائ نرغم ضعف هـا و   یرا عل

 یگر را مـ ید ياریو بس يام کریلی،وین لوتر،جان وسلی،جدعون،داوود،مارتیموس

  .توان نام برد

ا یو آ کند که فوق از انسان باشد یه مبرا مطال يسا رهبریکل یعت روحانیطب

توان تصور نمود؟ چنان رهبر  ین مهم میستۀ ایگانه پدر شایر از فرزند یرا غ یکس

ام سانگسـتر  یـ لیو .ها و مصائب فراوان بـوده اسـت   يمستلزم دشوار يوقف شده ا

نـده نسـل   یبا توجه به رشـد فزا *".سا دردمندانه محتاج رهبر استیکل": گفته است

  سا یاز کلیت درجه اول در نیحاضر اولو

رو مقتدارنه از آن .گر استثایو ا یاز رهبر مقتدارنه،روحان يهمانا بهره مند

رود و  یداند به کجـا مـ   یت شوند که میهدا يکه مردم دوست دارند توسط فرد

 یروحان.کنند یم يرویم و مقتدر پیک رهبر حکیاز  یچ پرسشیغالباً آنان بدون ه

ــه ا ــا کفا یرروحــانیغ يل کــه رهبــریــن دلیــب جــذاب بنظــر  ت ویــهرچنــد کــه ب
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خواهـد   یو اخالقـ  یو شکست روحـان  یناکام,  یهودگیش منجر به بیامدهایدپیآ

 يح بر جـا یاست که مس يرو نمونه ایپ یثارگر از آن جهت که رهبر روحانیا. شد

ن یشـتر یسـا همـواره ب  یکل. ان قـرار داد یجهان یتمام یکه خود را قربان یهنگامنهاد 

کـه مسـح    یروحان یداشته است که از برکت وجود رهبران یرونق خود را هنگام

سا یکره کلیپ يماریاز ب یحاک ین رهبرانیفقدان چن. ه اند برخوردار بودهداشت یاله

 ییتوانـا ,  يات فـرد یبعنوان ما حصل اسـتعدادها و خصوصـ  غالباً  يرهبر.باشد یم

وجـود  . شـده اسـت   یاق تلقـ یاراده و ذوق و اشـت  يرویـ ن, یشـ یو خود اند یعقالن

ن فاکتور ها یا امادارد  در ارتقاء عملکرد یید سهم بسزاسیبدون ترد یاستعداد ذات

قتـاً الزم  یآنچـه حق . سـتند یبرخـوردار ن  یخاصـ ت یـ از اولو یروحان يدر امر رهبر

 یو خالصـانه مـ   یقلبـ  یتحمـل رنـج هـا و مصـائب در اطـاعت      يبرا یاست آمادگ

باشـد و نـه توسـط     یم يریگ ينه توسط انتخاب و را ین رهبران روحانییتع.باشد

 ین مـ یـی لکـه خـدا و تنهـا خداسـت کـه آنهـا را تع      ب یا اجماع نظر انسـان یانتصاب 

شود کـه شـخص مبـدل بـه      یت مهم باعث نمیک موقعیاز  يصرفاً بهره مند.کند

توانـد   یز نمـ یـ ن يوه رهبـر یدر شـ  یلیمدارج تحص یط یحت . گردد یرهبر روحان

ئـت  یا هیـ ک اسـقف  یتواند توسط  یم یمقام و عنوان مذهب. را رهبر بسازد يفرد

اسـت از   یروحـان  يکه اسـاس رهبـر   یکن اقتدار روحانیطا شود لسا اعیره کلیمد

فرد , که چشمان جستجو گر خدا یهنگام .تواند اعطا گردد ینم یچ انسانیه يسو

ممتاز جدا  یخدمت يابد روح القدس او را مسح نموده و برای یرا م یطیواجد شرا

  )21: 22و 17: 9اعما(سازد یم

بـا جـاه    ":دیـ گو ینجـات مـ   ارتـش  از رهبران برجسته یکیساموئل لوگان 

آنچـه الزم اسـت   .مبـدل شـد   یک رهبر روحـان یتوان به  ینم يدازاپریا روی یطلب

بـه گناهـان و فـروتن شـدن در     ن مقام با اعتـراف صـادقانه   یا. اشکها و دعاهاست 

سـته اسـت کـه بـا     یپـس با . د یـ آ یدل بدست مـ  یحضور خدا و جستن او به تمام

در  یرهبر روحـان  .میمصلوب چشم بدوز يسایر به عیم و تزلزل ناپذیمستق ینگاه
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. حیشمارد بخاطر مسـ  یان میست بلکه چون پولس سود خود را زیمنافع خود ن یپ

در قلمـرو ظلمـت    ین و حتـ یبـر زمـ  , ل در آسـمان  یاصـ  یک رهبر روحانیاقتدار 

  * .س شناخته شده استیابل

 یهمه کسـان  اما). 9: 16خ یتوار2( دیجو یم ین خصائلیرا با چن يخدا فرد

سـتند خداونـد مـا    یآن ن يبه پرداخت بها قادر ن مقام را در سر دارندیا يکه سودا

بـس واال   یمرتبتـ  يوحنا آشکار ساخت که رهبران در ملکوت ویعقوب و ی يبرا

شـان را در  یش از آنکـه خـدا ا  یدر نهان پـ  که است یاز آن کسانن مقام یو ادارند 

ن مرتبـت  یشـه چنـ  یکـرده انـد اند   يرویاطاعت و پ دل یاز او بتمام ,جمع برافرازد

ت یگـردد کـه مسـئول    يفـرد  یقیو تواضع حق یتواند موجب قدس اله یم ییواال

ت یـ کـه در موقع  يناگفته نمانـد کـه اگـر افـراد     .ده استیبدو محول گرد يرهبر

 يرشد و ارتقـا رهبـر   ياقتدار و نفوذ بر جماعت قرار گرفته اند قوم خدا را به سو

  .ت خواهندکردیپست هدا ينهایزم يشان را بسویمئناً انکنند مط

  ن باشند ید که با کوهستانها و ارتفاعات بلند عجیرا به من بده یمردان

  مسطح آشنا باشند ينهاید که با زمیرا به من بده یمرادان

  شان در مغزشان باشدید که گوش هایرا به من بده یمردان
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  یروحان يرهبر,  یعیطب يرهبر

  

کالم و وعظ من بـه  ....ران چون به نزد شما آمدمبراد يومن ا[

  ] بلکه به برهان روح و قوت  مقنع حکمت نبودهسخنان 

  )4و1: 2 قرن1(                            

ر یاثگــران و تــیدر آوردن دت تحــت نفــوذ یــو قابل ییبعنــوان توانــا يرهبــر

  .کنند یت میاز آن حما یاست که رهبران انسان یفیبر آنان تعر يگذار

  : دیگو یدر خاطرات خود م يلرد مونتگمر

کردن مجدد مردان و زنان در  یت و اراده سازماندهیعبارتست از ظرف يرهبر "

که جسارت و اعتماد به نفس را است  یتیرهبر شخص. اهداف مشخص يراستا

  ". کند یشان القا میبد

  :گفته است يف رهبریز در تعریدکتر جان مات ن

گران را بدنبال خود یتواند د یشناسد و م یاست که راه را م یرهبر کس"

  ."بکشاند

  :ز گفته است یاالت متحده نیا یس جمهور متوفیترومن رئ

 یتواند مردم را وادار به انجام آنچه سازد که نم یاست که م یرهبر کس"

  ".د و دوست ندارندنخواه

د یپرس ياز و ینیک رهبر کهنسال چیدار خود با یژنرال چارلز گوردن در د

  باشند؟ یمشتاقش من ین چنیت ایست و چرا بشریچ يرهبر: که 

تمام افراد بشر در  ": دیگو یرمز آلود م یهانگ چنگ در پاسخ یل يآقا

کنند و  یکه حرکت نم یآنان, کنند یکه حرکت م یآنان. دارند يسه گروه جا

  ".دارندیشان را به حرکت وا میکه ایانکس
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هـر چنـد   . انسان اسـت  یو روحان یعیت طبیاز قابل يزه ایآم یروحان يرهبر

باشند  یخدا م از ییعطاستند بلکه ایخود ساخته ن یعیطب يها ییانا.تواستعدادها و 

خـود بـه جهـت خـدمت خـدا بکـار        يسته است که آنها را در حـد اعـال  یار بایبس

 يکه مقوله رهبـر یدر حالشوند  یمربوط م يت رهبرین به کلیشیپ فیتعار. میریگ

 یعیطب يدر رهبر. ت آن هستندیاست که مقدم بر کل یدر بر دارنده عوامل یروحان

  : دیگو یدر کتاب خود م يلود مونتگمر. دارد یت نقش مهمیعامل شخص

ت یبـا شخصـ   یمیمسـتق  یو نفوذ در اذهان عموم بستگ ير گذاریزان تاثیم "

   ".دیجذب نما يو يتواند مردم را بسو یاو م یجاذبه درون. بر داردره

ت منـور  یفرد نبود بلکه شخص یصرفاً منوط به جاذبه شخص یروحان يرهبر

از آنجـا کـه رهبـر    . کنـد  یفـا مـ  یرا ا یز نقـش مهمـ  یشده از حضور روح القدس ن

نـد از  توا یلذا قوت روح القـدس مـ  م نموده یشتن را به روح خدا تسلیخو یروحان

سـت کـه سـاخته و پرداختـه     ین يزیـ ن چیـ گردد و ا يگران جارید يق او بسویطر

گذارد تنهـا   یر میشان تاثیدر قلوب مردم نفوذ کرده بر ا یرهبر روحان. انسان باشد

  .دیفرما یاو عمل مق ین خاطر که روح القدس در وجودش و از طریبه ا

ط و ظـوابط  ین موضـوع شـرا  ین پروتسـتان در چـ  یبـزرگ مبشـر  ش یدر هما

کـه مسـئول    .D.E .Hoste...ٍ.ِ يآقـا . مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت  يرهبر

دعـوت   يش از ویاست همایکه ر یتا هنگامن بود یچ یدرون بوم یانجمن بشارت

تـا  شـد   دعـوت  يکـه از و یزمان. نمود یرام برروند بحث نظاره مآساکت و, نکرد

ن مـالك در  یبنظـر مـن بهتـر    " :رسـا گفـت   يد با صـدا یدگاه خود را طرح نماید

 یمـ  يرویـ از او پ یا کسـ یـ نم آیـ ن است که ببیک فرد رهبر ایت یص صالحیتشخ

  کند؟ 

ن یدر عـ  امـا گر دارند یکدیبا  یفروان يمشابهت ها یو روحان یعیطب يرهبر

از  ينجا به پاره ایدر ا. رند یگ یگر قرار میکدیم آنها در تضاد با یمفاه یحال برخ

  :میینما یره مم اشاین مفاهیا
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  مشتا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 یرا رهبـر برجسـته مـردم نمـ     یکس یعیکه توبه و بازگشت بطور طبیدر حال

روح القـدس نـزول فرمـوده     يدهد که هـر گـاه پـر    یم یسا گواهیخ کلیتارسازد 

 يژه ایـ از ویامت ینعمات روحان. را عطا نموده است يماندگار يت هایا و قابلیعطا

در کتـاب  . دیـ نما یاعطـا مـ   يل رهبـر یت پتانسـ یجهت تقواست که روح القدس 

از او  يدست نوشـته ا  يم پس از در گذشت ویخوان یام سنگستر میلینامه ویزندگ

سـت انگلسـتان   یمتد يسـا یکل يدر رهبـر  يد عمـق تعهـد و  یکه موافته اند که یرا 

  :است

کـردم از آن   یمن است نه خواسـته شـخص مـن  سـع     ين اراده خدا برایا "

برخاسـته از عمـق    یاحساسـ . شـد  يگـر سـپر  ید یمدت. نمودمرا تعاقب  امام زیبگر

 یاشـم او مـ  ک واعـظ ب یـ ست مـن صـرفاً   یل نیگفت که خدا ما یوجودم به من م

  .رمیست را بر عهده بگیمتد يسایکل يخواهد تا رهبر

  یعیطب

  به نفس یمتک

  شناختن مردم

  ماتیاتخاذ تصم

  بجاه طل

  یشخص يابداع راه کارها

  خرسند از فرمان دادن

  گرانید يم شدن از سویخواستار تکر

  مستقل

 

  یروحان

  بر خدا یمتک

  ن خدایشناختن مردم و همچن

  مشتاق انجام اراده خدا

  متواضع

  یاله يرو راه کارهایپ

  مسرور از اطاعت خدا

  خدا به انسان ها محبتمشتاق ارائه 

  وابسته به خدا
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ن شـاخه از  یـ در ا يداریـ بجـاد  یشده ام تا در اکنم که منصوب  یاحساس م

در سر  ید مانعیمن نبار آبرو و شهرت ین مسیدر اقطعاً . کنم تیح فعالیمس يسایکل

 یا حسـادت برخـ  ید به اظهار نظرات افراد مسن تر ین نبایهمچن. گردند یراهم تلق

بنـا باشـد خـدا را در    و شش سال دارم و اگـر   یاکنون س. نشان دهم یگر توجهید

شـتن را  یا خویو  ر بشمارمیفه ام را حقید وظیچ وجه نبایر خدمت کنم به هین مسیا

  .عقب بکشم

از جـاه   يچ نشانه ایو هدر خود تفحص کردم من صادقانه خودم را آزمودم 

شـه از مهمـل   یآورم هم یاد میافتم تا آنجا که بیخودخواهانه ن يو بلند پرواز یطلب

تـا کنـون مـن    . ده ام ورنج آور مردم و خصوصاً انتقاد نمـودن متنفـر بـ    يها ییگو

ان یـ سـاده در م  یمختلـف و انجـام خـدمت    يکردن کتاب هـا رو رویز مشغول صرفاً

ر خواهد ین مسین پس خدمت من تحت اراده خدا در ایکن از ایمردم بوده است ل

  .دیفرما ياریخداوند مرا . ف من استیفه و تکلین نه رغبت که وظیبود و ا

خـواهم   یم» : گفت یدم که میخداوند را شن يمن صدا! مبهوت کننده بود

ک از رسـوالن دربـاره   یـ چ یا هرگـز هـ  یا آیآه خدا"ک نت را بنوازمی ق تویاز طر

اظهار نظر کـرده انـد؟ جـرات نـدارم بـه تـو        يشان محول فرمودیکه بد يفه ایوظ

ونس یـ توانسـتم مثـل    یکـاش مـ   يدهم کـه ا  یح میقلباً ترج اما. بدهم یپاسخ منف

  ".زمیبگر

شود را  یده میس دیسن فرانس یکه در زندگ يو اقتدار یروحان يآن رهبر

روان او یاز پ یکی. ح نمودیتشر یانسان يت هایتوان صرفاً با نگاه کردن به قابل ینم

چـرا تـو؟ چراتـو؟ و    : دیپرسـ  یگشود و مرتباً م يلب به تمسخر و Masseoبه نام 

منظـورت  : اد بـر آورد یـ س فریس قـد ین عبارت را تکرار کـرد کـه فرانسـ   یآنقدر ا

 يهمگان به دنبال تو هسـتند از همـه جـا بـرا    : ه دهد ک یرو پاسخ میست؟ آن پیچ

در کننـد   يرویـ خواهند سخنان تو را بشـنوند و از تـو پ   یهمه م, ندیآ یدن تو مید

از . یو نـه خـانواده متشخصـ    يرینه سواد چشـمگ , يدار ییبایکه تو نه ظاهر زیحال
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ن سـخنان  یـ س ایکه فرانسیهنگام تو هستند؟  يرویکجاست که تمام عالم مشتاق پ

آسـمان بلنـد    يدر جهرهاش رخ نمود او چشمان خود را بسـو  یخوشحال, دیا شنر

ر یوصـف ناپـذ   یبزانو در آمد و خدا را بـا شـعف   ینسبتاً طوالن یکرد و پس از مدت

  : ده گفتیرو رو گردانیآن پ يآنگاه برخاست و بسو.متبارك خواند 

ن یچنـ و قادر مطلـق   ی؟ علت آنست که حضرت اعلیکه بدان یواقعاًمشتاق"

 ينگـرد و چـون گناهکـار    یران مـ یکان و شـر یچشمان او دائماً بر ن. اراده فرموده 

ران یل شـر یـ ان خیـ ت تـر از مـن را در م  یـ کفا یف تر و بیناپاك تر و ضع, رتریحق

او مـرا  . م خود را آشکار سازد یب و عظید تا اعمال عجین رو مرا برگزیاز اافت ین

شـان  , ان یق من اشراف و اعیه کردکه از طرافت و ارادید چون بدتر از مرا نیبرگز

  ".ن جهان را مغلوب سازدیو دانش و علم ا ییبایقدرت و ز, و مقام 

فـرا   یعـ یتـوان از دانـش و حکمـت رهبـران طب     یرا مـ  ینکات قابـل تـوجه  

دان نبرد اشـاره کـرده   یم یبه هفت عامل مهم در فرمانده يلورد مونتگمر. گرفت 

  :ز مصداق داشته باشندیمانداران نیا یتوانند در نبرد روحان یکه م

 ات غرق شودید در جزئیفرمانده نبا -1

 د تنگ نظر باشدیاو نبا -2

 د مغرور و متکبر باشدیاو نبا -3

 ندیده را برگزید بتواند افراد نخبه و ورزیاو با -4

ر دستان تحت امر خود اعتماد داشته باشد و ید به زیاو با -5

 ف خود عمل کنندیه وظاشان بیاجازه دهد که بدون اختالل در کارها

 داشته باشد يریم گید قدرت تصمیاو با -6

 ن افراد خود باشدید الهام بخش اعتماد بنفس در بیاو با -7

  

  :قائل شده است يرهبر يرا برا يگرید يت هایدکتر جان مات اولو

  دارد؟ یتوجه کاف یا فرد رهبر به مسائل جزئیآ -1
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 ت ها آشناست؟یاولو يا با معنایآ -2

 گذراند؟ یرا چگونه م اوقات فراغت خود -3

 ت دارد؟یا در کار خود جدیآ -4

 دارد؟ ياس و دلسردیه و یف روحیدر قبال تضع يچه رفتار -5

 شود؟ یروبرو مناممکن چگونه  يت هایبا موقع -6

 نقاط ضعف او کدامها هستند؟ -7

تـوان   یگـران اسـت مـ   یبـر د  ير گذاریتاث ییاساساً توانا ياز آنجا که رهبر

 يت هـا یک از قابلیا مثبت و نیمارگونه یو ب یق منفیرمودن طیاذعان نمود که در پ

د دارنـد بـر   یـ و هم تجربه تاک مقدسهم کتاب . برخوردار است يباً نامحدودیتقر

و چه  ینه اخالقیحال چه در زم. باشد یتفاوت و خنث یتواند ب یچکس نمینکه هیا

دارنـد   که بـا مـا برخـورد   یان و کسـان یـ اطراف یهمه ما بر زنـدگ .  یدر عرصه روحان

و  یم کـه بعضـاً ممکـن اسـت بـدان آگـاه      یگـذار  یم يبرجا یاثرات محو ناشدن

  . م یاشراف نداشته باش

ع یمانان با ضرب آهنگ سـر یل نو ایکه خ یرسوالن هنگام يسایدر آغازکل

در  یشـدند روح القـدس درس بزرگـ    یسـا افـزوده مـ   یهـر روزه بـه کل   ییو استثنا

ات کـار  یط و مقتضـ یشرا. م فرمودیتعلشان یرا بد یروحان يعت رهبریخصوص طب

در  ین رهبرانـ یـی کرد که آنان را بـه تع  یم ینیرسوالن سنگ يبر شانه ها يبگونه ا

ط خـاص  یشـرا ت یـ ست بـا دقـت و رعا  یبا ینش مین گزیا. ن تر سوق دادییرده پا

کنام و پراز روح القـدس و حکمـت   یهفت نفر ن, برادران يلهذا ا[گرفت یانجام م

  )3: 6اعما.] (مین مهم بگماریشان را بر اید تا ایانتخاب کن ان خودیرا از م

و  يویدر امور دن یحتا اساس و محور پر بودن از روح القدس و حکمت یآ

وه زنـان  یـ بـه احـوال ب   یدگیکـه بـر رسـ    یاسـت؟ مردانـ   ییگزافه گو یر روحانیغ

ح با ذکاوت و پـر از رو , ک نامین, قیصد يست افرادیبا یمامور شدند م ینستیهل

 امـا ف کـرد  یتوان تعر ینم یپر بودن از روح القدس را بسادگ. القدس بوده باشند
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در  ياریـ ن مـالك و مع یاگـر چنـ   .ص استیقابل تشخ یا فقدان آن بسادگیوجود 

خدمت در رده  يآرزو کهیپس کسان ن الزم االجرا استیین رده پایارتباط با خادم

د توسـط افـراد   یـ با یمـ  یروحـان  د باشـند؟ اهـداف  یـ باالتر را دارند چگونه با يها

. سازند به انجام برسند یشه خود میرا پ یروحان يوه ها و راه کارهایکه ش یروحان

مجدانـه   یحیمسـ  يساها و سـازمانها یدر کل یمقدسار کتاب یت و معین اولویاگر ا

. داشـته باشـد   یتوانست در پ یم یمهم يامدهایع و پیشد چه ابعاد وس یت میرعا

و  یحیمسـ  يسـا و سـازمانها  یدر کل یگـاه یگر جایران سکوالر دیدر آنصورت مد

ف یـ ن در تعریادیـ بن يه ایـ دکتـر جـان مـات نظر   . داشتند ینم يخدمات عاد یحت

: فرمـود  یسـ یکه ع یکنم هنگام یمن تصور م": ارائه کرده است  یروحان يرهبر

بـدون شـک بـه    ) خـادم شـما باشـد   , بزرگ شـود  ان شمایخواهد در م یمهر که (

, انجـام خـدمت بـا حـداکثر تـوان      يدر معنـا  يرهبـر .د یشیاند یم یوحانر يررهب

 يبه معنـا  یروحان يرهبر. يو فداکار یخودگذشتگ از نیباالتر يدر معنا يرهبر

تن ـبرافراشـ  یعنی, انـن کار جهیبزرگترر در انجام یناپذ یخستگ وقفه و یب یتالش

  ".خداوند مان عیسی مسیح در عالم لکوتـم
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  :4فصل 

  يضوابط نهفته در رهبر

  

  ]باشد ]رهبر[ شان سروریان ایهر کدام درم ...کسان بفرست [

                                                                                         

  )2: 13 اعداد(

  

 یروحـان  ين در رهبـر یادیـ ت بنیـ از اهم یعیطب يات رهبریاگر چه خصوص

, يضـوابط نهـان و بـالقوه در امـر رهبـر     کشـف   يتـالش بـرا   اماستند یوردار نبرخ

قـرار   يات نهفتـه ا یت هـا و خصوصـ  یـ انسانها قابل یدر وجود تمام. ارزشمند است

شـتن  یح از خویو شـناخت صـح   یدارد که ممکن است بخـاطر فقـدان خودآگـاه   

توجه بـه نکـات   با  یک مطالعه موضوعی. بمانند یهمچنان نهفته باق يان متمادیسال

  .ا مؤثر باشدیخصوص یبرختواند در کشف یل میذ

  »یش سنجیسئواالت خو«

د؟ یح فـائق شـو  یک عادت نـا صـح  ید بر یا هرگز توانسته ایآ -

  .شتن استیگران در وهله نخست مستلزم تسلط بر خوید يرهبر

کنتـرل   ییل شما بـوده توانـا  یط بر خالف میکه شرایا زمانی؟آ -

خود را شتن دار نباشد نفوذ و احترام یکه خو يد؟ رهبریخود را داشته ا

 .از دست خواهد داد

از اسـتقالل   يد؟ عدم برخورداریشیندید مستقل بیتوان یا میآ -

گردد که رهبـر نتوانـد    یگران موجب مید يشه هایشه و اتکا به اندیاند

گـران  یشود تا د یز باعث مید و نیبرآ یگران به خوبیت دیهده هدااز ع

 .رندیگم بیاو تصم يبرا
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خود را در مواجهه با انتقـادات حفـظ    ینید واقع بیتوان یا میآ -

د انتقـادات را در جهـت سـازنده    یا قـادر هسـت  ید؟ آید و خود را نبازیکن

و کـم   یتواند از مسائل جزئ یک فرد متواضع و صبور مید؟ یسوق ده

 .کند يعزضانه به نفع خود بهره بردارانتقادات م یت و حتیاهم

 د؟یاز شکست ها خالقانه استفاده کن دیتوان یا میآ -

گـران را  ینان دیاحترام و اطم, يهمکار ید براحتیتوان یا میآ -

 د؟یبدست آور

انضباط را حـاکم  , یینماد بدون توسل به قدرت یتوان یا میآ -

 .ش قدرت نداردیبه نما يازین یقیحق يد؟ رهبریساز

د ؟ حفـظ صـلح و   یصلح و آرامش باش یانجید میتوان یا میآ -

که درهـم شکسـته    یجاد آن است خصوصاً هنگامیمش ساده تر از اآرا

عبارتسـت از   يان توجـه در امـر رهبـر   یک عملکـرد مهـم و شـا   ی. باشد

 ينـه هـا  یکشف زم ییگرسخن توانایو مصالحه دادن به د يگر ینجایم

 .گریکدیرش یپذ يمشترك براجاد نقطه یتخاصم و ا

ب یو موجه ترغ مردم را به انجام امور مشروعد یتوان یم يایآ -

 به انجام آنها ندارند؟ یلیتما يد که در حال عادیکن

ن قلمداد کردن ید وجود مخالفت ها را بدون توهیتوان یا میآ -

سـت نظـرات مخـالف را    ید؟ رهبـران با یـ ریآنها نسـبت بـه خودتـان بپذ   

 .در تقابل نداشته باشند یرند و سعیبپذ

خود را حفظ د و دوستان یکن یابید دوستیتوان یم یا براحتیآ -

شـما   يرهبر يت هاید؟ حلقه دوستان و همراهان شما شاخص قابلینمائ

 .هستند

گران ید يف شدن از سوین و تعریبه تحس یتا چه اندازه متک -

 د؟یت آنان هستیا جلب رضای
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 یا اشـخاص تـازه وارد مـ   یـ ا در برخورد با مقامـات بـاالتر   یآ -

ا آنهـا در  یـ ؟ آردسـتان چطـور  ید؟ دربـاره ز یراحت و آسوده باشد یتوان

د قـادر  یـ ک رهبـر با یکنند؟  یم یو آرامش یحضور شما احساس راحت

شان همـدرد  ینشان دهد که با اگران را درك کند و به آنان یباشد که د

احســاس  ين در مالقــات بــا ویریله ســاینوســیباشــد تــا بد یمــو همــراه 

 .آرامش داشته باشند

ژاد و طبقـه کـه   د؟ از هر نیا شما واقعاً به مردم عالقمند هستیآ -

ا تعصـب  یـ د؟ آیکن یم         ا حرمت و احترام افراد را حفظ یباشند؟ آ

ز یک فرد جامعـه سـت  ید است که یست؟ بعیدر وجود شما ن ینهان ينژاد

 .باشد یبتواند رهبر خوب

 یا مـ یـ آد؟ یـ کن یرا در خود احساس مـ  یر و کاردانیا تدبیآ -

 يجـار نکـه بـر زبـان    ش از آیجمـالت خـود را پـ    یجه احتمالید نتیتوان

 د؟یکن ینیش بید پینمائ

 یک رهبـر متزلـزل نمـ   یـ د؟ یا از ثبات اراده برخوردار هستیآ -

 .ت خود را حفظ کندیموقع يادیتواند مدت ز

ا ید یخاطر را فراموش کن ید رنجش ها و آزردگیتوان یا میآ -

 د؟یکن یآنها را در قلب خود حفظ م

سـته  ین شاید بـدب د؟ افـرا یهسـت  ینـ یا شما اساساً فرد خوش بیآ -

در )  (R.E.Thompsonتامپســون  يآقــا. ســتندین یروحــان يرهبــر

شـنهاد کـرده اسـت کـه     یک رهبـر پ یـ  يوه رفتـار یخصوص سنجش شـ 

 :میاز خود بپرس يفرد یابیک ارزیل را بعنوان یسئواالت ذ

 یشما م یگران موجب آزردگیح دیا و اعمال ناصحیا خطایآ -

 شود؟

 د؟یساز یا آنها را آماده مید یکن یا شما از مردم استفاده میآ -
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 د؟ ینمائ یق میا آنها را تشوید یکن یا از مردم انتقاد میآ -

 د؟ینمائ یم ياریشان را یا اید یزیگر یا از مشکالت آنها میآ -

مانه دسـت  یها بدون آنکـه صـم   ییل خودآزماین قبیا یصرفاً مطالعه و بررس

بـردن بـه نقـاط ضـعف      ید بـا پـ  یـ چـرا نبا . به ما نخواهـد کـرد    یم کمکیبکار شو

د از او یـ م؟ ما بایینما ياریخود از روح خدا که روح انضباط است طلب  یشخص

خـود   يدردعاهـا سـت  یبا یم یحیهر مس .دیم تا ما را قوت عطا فرماییاستمداد جو

  .ر خود باشدیت و ضمیدر شخص یمجدانه خواستار تحقق انضباط اله
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  : 5فصل 

  د پولسیاز د يرهبر یاطالعات جانب

  

ـ پس اسـقف با [ ـ ی ـ مالمـت و صـاحب    ید ب ـ ک زن ی ار و یو هش

ـ   یخردمند و صاحب نظام و م نـه  . م باشـد یهمان نواز و راغـب بـه تعل

ـ یا زننده یگسار یم ـ  یا طماع سود قب م و نـه جنگجـو و نـه    یح بلکـه حک

ش را در یو فرزنـدان خـو   ییکویمدبر اهل خانه خود به ن. زرپرست

ـ ونه جد.....دع گردانیمطکمال وقار  مـان کـه مبـادا غـرور     یاال يدی

که خارجند هم  یالزمست که نزد آنان اما. فتدیس بیکرده به حکم ابل

  )7-2: 3مو یت1(         ]....ک نام باشدین

ات یتوانـد ضـرور   یسته چون پولس میو بار ینظ یب يرهبربهترا ز  یچه کس

خـود از   یات شخصـ یـ بد؟ خصوصاً کـه او در تجر یرا فهرست نما یروحان يرهبر

 یعلـ  یروحـان  يرهبـر  يارهـا یمع. و الهام روح القدس برخوردار بوده است ریتنو

آنچـه پـولس   . ر نکرده اسـت ییغسا هرگز تیاز تولد کل يان متمادیرغم گذشت سال

دو واژه . ر اسـت یاجتنـاب ناپـذ   یطیکـه شـرا   ياریـ بدان اذعان نموده نـه جنبـه اخت  

اشــاره بــه رهبــران بکــار رفتــه انــد بــه   يد کــه بــرایــخ در عهدجدیاســقف و مشــا

گـاه  یبـه جا  "خیشـ ". اشـاره دارنـد نـه اشـخاص مختلـف      گونـاگون   يعملکردها

فـه  یبـه عملکـرد و وظ   "اسـقف "کـه  یو شان و مرتبت اشاره دارد در حال یاجتماع

گر یک واژه به شخص اشاره دارد و واژه دیگر یبه عبارت د. دهد یرهبر ارجاع م

  ).28و17: 20اعما.(به کار او

ده یـ شـود بعـدها لحـاظ گرد    یشناخته مـ  "اسقف"آنچه که امروزه از واژه 

تـوان   یحـوزه و قلمـرو را مـ   ن یفصل چنـد  يات مذکور در ابتدایان آیاز م. است

  :مورد بحث قرار داد
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  :تیوضع -1

ن است یرهبر ا يبرا ین ضرورت اجتماعینخست, ساین کلیاحترام خادمت یبا رعا

باشد که موجبات سرزنش و  يد بگونه ایاو نبات یشخص. مالمت باشد یکه ب

اتهام رشد  يبرا ينه ایچ زمیست هینبا يو یدر زندگ. را فراهم آورد يمالمت و

در . د ینفوذ دشمن بگشا يرا برا يچ روزنه اید هیاو نبا. وجود داشته باشد يه ویعل

 يه رفتارویش. ک نام و آبرومند باشدین يد فردیز بایسا نیان اجتماع خارج از کلیم

شاخص  یر روحانیو اجتماع غ یزندگ يبا مردم در خصوص مسائل جار يو

سا که یخ کلیاز مشا یکی. باشد یم يو یحیت مسیدر روشن ساختن شخص یمهم

او هر هفته در روز . کند یت مینه تجارت فعالیدارم در زم ییآشنا يشخصاً با و

چ وجه با یرمندان او به هکا اما, .دینما یکارمندان خود موعظه م يبراکشنبه ی

شه در صبح روز دوشنبه با یدانند که هم یرا میشوند ز یبنا نم يو يموعظه ها

خود بر کارمندان  يریچ تاثیاو نتوانسته ه. عبوس و بداخالق روبرو هستند يریمد

 .ح داشته باشدیرش مسیدر پذ

 یحیک مسی يبرا ياریماندار به رغم انتقادات خود احترام بسیر ایافراد غ

برخوردار  مقدس یک زندگینند او از یب یکه م یماندار قائل هستند و هنگامیا

. ش بدست آورند یخو یگردند تا همان تجربه را در زندگ یماست مشتاق 

و  ینیک نمونه عیارائه . دارد يدر تحقق آرمان و ینقش مهم یت اجتماعیشخص

  .اندرز استار توانمند تر و قانع کننده تر از موعظه و یملموس بس

 اخالقیوضعیت  -2

رنـد  یگ یوسته مورد حمله قـرار مـ  یپ یاخالق يارهایکه اصول و مع یدر جهان

باشد و "ک همسری" يد دارایاو با. باشد ن عرصه منزهید در ایبا یک رهبر روحانی

البتـه  . شـود  ینمـ  یک هنجار تلقیاز جوامع بعنوان  ياریاست که در بس يزین چیا

  نیااست  یآنچه مسلم و قطع اماارائه شده اند  ین خصوصیدر ا یر گوناگونیتفاس

او . ح عمل کنـد یست و ناصحیناشاد ینبا یدر بعد اخالق یباشد که رهبر روحان یم
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او . باشد ییزناشو یدر زندگ يو وفادار یپاداکدامن يارهایاز مع ید نمونه روشنیبا

 یبـه حـد کـاف    "گسـار یه مونـ  "عبـارت  . و متعادل باشـد م یمال يد فردین بایهمچن

ز مزمـوم و بـد نـام    یـ ن يویـ در اجتمـاع دن  یک فرد الکلی. باشد یواضح و مبرهن م

در نهان و دور از انظـار بگونـه    ید حتیک رهبر نبای. سایکلاست چه رسد به جامعه 

در  يت ویب شـهادت و شخصـ  یـ ا تخریـ ف یتضـع کند کـه باعـث    ياده رویز يا

 .اجتماع گردد

 :یذهنت یوضع -3

گر از یبه عبارت د. نده نگر باشدیش و آیدور اند يست فردیبا یرهبر م

 یم يو ین امر برخاسته از انضباط درونیا. مناسب برخوردار باشد یتعادل ذهن

موتاؤس عبارت پولس را در یر خود از رساالت تیدر تفس Jeremy Tylor. باشد

. جاناتیار هبرابر است با کنترل فکر و مهخردمند  :کردهن ترجمه ین قسمت چنیا

که تحت انضباط  یذهن. باشد ین را دارا میفزون تر از ا ییمعنا یونانیدر زبان  اما

متزلزل  يش است و نه با هر وسوسه و تکانه اینه آرمان گرا و افراط اند قرار دارد

بعنوان مثال در . ن را داردینابیب یحالت یونانیمورد نظر  يدر واقع معنا. گردد یم

و  یاطیاحت یان بیم ییرود معنا یا جسارت بکار میتهور  يکه برا يواژه ا یونانی

بنا . دارد يبند وبار یو ب یان زاهد مآبیم ییکه معنا یا پاکدامنیخجلت دارد و 

حالت متعادل را در , ط یز از افراط و تفرید قادر باشد که با پرهیک رهبر باین یبرا

 یعنی. باشد) آبرومند(صاحب نظام  دیبان یاو همچن . دیخود دنبال نما یتمام زندگ

 یت منظم است و زندگیاز ذهنمنظم و منتج  یک زندگی. موقر و با نزاکت , ن یمت

د هم به ین نحو او بایبه هم. باشد ید انعکاس نظم و سامان الهیبا یرهبر روحان

واژه بکار رفته در متن . م باشدیراغب به تعل یو هم از بعد روحان یلحاظ ذهن

د یز تاکین یل قلبیو تما یبر آمادگم اشاره دارد بلکه یت تعلیتنها بر قابلنه  یاصل

آموخته با  يبه و مقدسل است آنچه را که روح القدس از کتاب یاو ما. ورزد یم

هر »  :است گفته H.A.Kent يآقا, م دهدیشانرا تعلیان نهاده و ایگران در مید
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 ینم يسته رهبریجلوه دهد شا گرانیم دادن دیکه خود را ناتوان از تعل يفرد

د مسئول ینما یکه برآنها نظارت م يافرادافتن یم یدر قبال تعل یرهبر روحان» .باشد

 یب یم به زندگانیمستق یدهد بستگ یم میدر آنچه تعل ياست و اقتدار و نفوذ و

توانند  یهستند که م یرهبران کسان» :دیگو یساموئل برنگل م .دارد يمت ویمال

. قت رهنمون گردندیحق يگران را درك کرده و آنان را بسوید یلبمکنونات ق

ص داده و یرا در افراد مراجعه کننده تشخماران یهمانطور که پزشکان وجود ب

آشکار و  یان روحماریاز ب يف گسترده ایط. ندینما یز میالزم را تجو يداروها

ن حال ید با اشفا وجود دار یسین است که در عیقت ایحق امانهان وجود دارند 

ل است ین دلیز نمود و درست به همیکنوع دارو تجویماران یهمه ب يتوان برا ینم

م که روح ییم و در دعا طلب نمایرا مطالعه کن مقدسد مجدانه کتاب یکه ما با

 ییواال يت هایبه قابل یدر عرصه ذهن یجان وسل ».ر بخشدیالقدس افکار ما را تنو

مذمت عقل و خود سخن نگفت بلکه دائماً در او هرگز در . افته بودیدست 

رامون خود یدر مردم پ یو روحان یاخالق يت و خردمندیارتقاء عقالن يجستجو

 يمحققان عصر خود برابرتوانست با  یواالبود که نم يبگونه ا يو يخردمند. بود

ک داعظ معروف گفته است ی.ات داشتیدر حوزة ادب ياو دانش گسترده ا.دینما

 ق همانند جانیده و عمیسنج يدانش خود هرگز نتوانسته ام موعظه ارغم  یعل "

نام جان .ه و ارائه کنمیانه داشت نهیک و عامیاز فرهنگ کالس یبا دانش یوسل

 ".درخشد یشه میارك خرد و اندتهنوز بر  یوسل

 

 : تیشخص تیوضع -  3

 دیگر سخن او نبایبه د.م و مهربانیزه جو باشد بلکه حلیتد سینبا یحیرهبر مس

ــ  ــا مســائل روبــرو  یخواهــان تــداوم جــدل و مناقشــه باشــد بلکــه معقــول و منطق ب

ده یـ ک رهبـر ا یـ ت یب از شخصـ یه جذایواژگان متضاد بکار رفته در متن زاو.شود
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 یم مـ یواژة حل يدر معنا R.C.Trenchترنچ .یس.آر..دیگشا یما م يآل را بر رو

  :دیگو

که صاحب  يفرد.راها  یعدالت یکند ب یح و جبران میروح است که تصح"

بـه   يدیـ شرارت و پل ياست که به جا يفرد "ستول یاست به قول آر ین روحیچن

آنکـه   يد و بـه جـا  یـ نما یم محنت      م فعاالنه یشخص حل".شدیاند یها م یخوب

 يو صبور يشتنداریخو يز داشته باشد از خلق و خویبحث نابرانگ یتیصرفاً شخص

و  یط جنجـال یا شراببا مشکالت پردردسر  ییارویاو همواره در رو.برخوردار است

د یـ ن گفتـه شـده کـه او با   یگردد همچنـ  یز میمسالمت آم يراه حل ها حاد بدنبال

و کسـالت آور   یلـ یفۀ تحمیک وظینه بصورت  اما.مهمان نواز و دوست غربا باشد

اسقف : آمده است که *در کتاب شبان هرماس.د خدمت به خداوند خودیبلکه با د

ن یخـادم  يرایگشـاده و خـرم پـذ    يدوست باشد و در تمام اوقات بـا رو د مهمانیبا

  ".دینما ییرایپذ یشان به گرمیش بوده از ایخداوند در خانۀ خو

متفاوت  يجوهره ا ينگاشت،مهمان نواز یکه پولس نامۀ خود را م یهنگام

از فضـائل رهبـر    یکـ ین عمـل بعنـوان   یـ ز ایـ امـروزه ن  امـا .با عصر ما را داشته است

ر قـرار  سـ بـار بـر دوش هم   ینیگـردد چـرا کـه سـنگ     یمـ  یاو تلق و همسر یانروح

ار اندك بـود و آنهـا هـم معمـوالً     یتعداد مهمان سراها بس يالدیدر قرن اول م.دارد

 ینمـ  یحین مسـ یمبشـرات،معلمان و مسـافر  .بنـدوبار بـوده انـد    یآلوده و بـ  یاماکن

ازل بت پرستان سـاکن  نم ا دریرحل اقامت افکنند و  یین مکان هایتوانستند در چن

گـرد  یب و پیـ گر،تعقید يان به شهرهایحیبا آغاز دوران جفا و مهاجرت مس.گردند

 یر شـدگان بعنـوان بـرده فروختـه مـ     یاز دستگ ياریافت و بسی یحیشان دامنۀ مسیا

ان یحیاز مس ییرایو پذ يط سخت آن دوران لزوم مهمان نوازیبا توجه به شرا.شدند

درب منازل آنان .گردد یآشکارتر م یحیمس ياعت هاخصوصاً توسط رهبران جم

  .ان گشوده بودیحیرمسیو غ یان و حتیحیمس يهمواره بر رو
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 يت رهبـر یاز عوامل مخـرب در صـالح   یپولدوست یشگیار همیو  يآزمند

  .د تحت سلطۀ پول و کسب تجرت باشدیهرگز نبا یک رهبر روحانی.هستند

  

 :یخانوادگ تیوضع -4

ش یخـو  يت و تواناید قابلیبا یخانواده داده م لیکه تشک یحیک رهبر مسی

مدبر اهل خانۀ خود بـه  .[به منصۀ ظهور رساند یق الهیطر يت خانواده بسویرا هدا

نائـل آمـدن    يدر راسـتا ].ع گرداندیش را در کمال وقار مطیو فرزندان خو ییکوین

رمـان  مانه در آیباشد که صـم  يهمسر يده آل الزم است که او دارایار این معیبه ا

آن  يم دانســته و در صـورت لــزوم حاضــر بـه پرداخــت بهــا  یشـتن را ســه یخو يو

بوده اند بخاطر عدم  یروحان يایعطا يکه دارا ین و رهبرانیاز خادم ياریبس.باشد

خود را از دست  یروحان یو اثربخش ییر خدمت،کارآیهمسرانشان در مس یهمراه

توان  یم    ود موفق باشد چگونهت خانواده خیدر هدا اگر مرد خدا نتواند.داده اند

  تواند موفق باشد؟ یم) سایکل(خانوادة خدا  يرفت که در امر رهبریپذ

سـا  یدن بـه مصـلحت کل  یشـ ین اندیدر عـ  یپر واضخ اسـت کـه رهبـر روحـان    

ت آنـان در  یخانواده و هدا یعنیت خود ین مسئولیترم یهین و بدیست از نخستینبا

  .دیق خدا غفلت نمایطر

قصـور در بخـش    يت بـه معنـا  یک مسـئول یانجام  یروحان در عرصه خدمت

ک رهبـر در  یت یو قابل یینکه توانایحاً اشاره دارد بر ایپولس تلو.ستیگر نید يها

ر یاو در تــدب ییزان توانــایــســا گــواه از میخــود در کل یاقتــدار روحــان يریبکــارگ

 یروحـان  يمتأسـفانه رهبـر  .باشـد  یاش مـ  یز خانوادة شخصیآم محبتمانه و یحک

  .ن عرصه بوده استیمسامحه در ا یاغلب قربان
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 :یروحان ت رشدیوضع -5

رقابـل اغمـاض   یر و غیاجتنـاب ناپـذ   یضـرورت  یبلوغ روحـان  يدر امر رهبر

  .مان وجود نداردیداالیو جد يافراد مبتد يبرا یین عرصه جایدر ا.دارد

تـازه کـار و نورسـته اسـت کـه       يبه معنا یسیدر زبان انگل  neophyteواژة 

گسـتردن و محکـم    يبـرا  یاه به زمـان یهر گ.باشد یم یعیند طبیک فرایرفته از برگ

در سـرعت   یلـ یعـت هرگـز تعج  یو جالـب آنکـه طب  .از داردیـ ش نیشه هـا ینمودن ر

ده یـ خـاك د  يبر رو يش از آنکه ثمره ایپ.دهد یند بخرج نمین فرایدن به ایبخش

با ) bengel(بنگل.ر خاك محکم و گسترده شوندیشه ها در زیشود الزم است تا ر

شـور و نشـاط و    يمـان دارا ید االیافراد جد": عت گفته استین قانون طبیالهام از ا

ب یالزم جهت روبرو شدن با هرَس صـل  یآنها هنوز آمادگ.هستند یطراوت فراوان

  .افته اندیرا ن

د اول یـ با[ د یگو یت شماس میپولس در خصوص صالح) 10: 3مو یت1(در

 يت هـا یمسـئول  یتـوان در مـورد تمـام    ین قاعـده را مـ  یـ ا] شان آزمـوده شـوند   یا

: دارد يل موجه و قانع کننـده ا یگفتۀ خود دل ياو برا.م دانستیقابل تصم ییسایکل

و  ینااز بلـوغ روحـ   مـان یک فـرد نوا یـ ] فتنـد  یس بیمبادا غرور کرده به حکم ابلـ [ 

ک یـ سـت و سـپردن زودهنگـام    یقوم خـدا برخـوردار ن   يریره يحکمت الزم برا

احسـاس  .را فـراهم آورد  يو یتواند موجبات سقوط و تباه یبه او م يدیست کلپ

گران توأم با امکان اعمال نظر و اسـتفاده از اقتـدار الزم در   یمهمتر بودن نسبت به د

سته اسـت  ین بایبنابرا.دهد یرا در خطر غرور و تبختر قرار م يو يدیک پست کلی

ن مشـغول  ییپـا  يدر رده هـا  ینه خـدمات مان در بدو امر به انجام صـادقا یکه هر نو ا

  .دست ندهد يأس بویار بود که احساس سرکوب شدن و ید هشیبا اماگردد 

  :دیگو ین خصوص میدر ا) W. Hendriksen(کسن یام هندریلیو

 يساهایخ کلین رهبران و مشاییخود اقدام به تع یبشارتن سفر یدر نخستپولس  "

د کلساها آغاز نمود از انتخاب آنان احساس یکه به بازد یتنها زمان.اد نکردینوبن
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ش به یز بالفاصله پس از توبۀ خویموتاؤس نیت) 23: 14اعما (ت خاطر داشت یرضا

ن سفر پولس به شرف توبه نائل آمده بود یاگرچه او در نخست.ن مهم گمارده نشدیا

ن خود نشان تفاوت یو ا.تحت آموزش قرار داشته است ین سفر بشارتیتا دوم اما

او اکنون .تجربه و خام است یک جوان بیسه با یافته در مقایک فرد رشد یان یم

  ".کند یفۀ خود شانه خالیاز انجام وظ یمتیچ قیست به هیحاضر ن

 يایـ بلکـه در دن  ین بخش نه تنها در امور روحـان یمورد بحث در ا يارهایمع

ک عــالم یـ  از قــول یام بـارکل یــلیو.ز مــورد اسـتناد قــرار دارنـد  یـ ســا نیرون از کلیـ ب

ط رهبر ینقل کرده است که او شرا یمذاهب بت پرست از یکیو مرشد  یحیرمسیغ

  :ن نمودهیین تعیخاصان خود چن يرا برا

شـه  ین و قناعـت پ یشتندار و قادر به کنترل نفس خـود باشـد،مت  ید خویاو با "

انسـال و بـدور از حـب مـال     یم.سخت مقاومت داشته باشـد  يبوده در مقابل کارها

ــد ــ.باش ــد      یحت ــتن توانمن ــخن گف ــوده و در س ــدان ب ــر و فرزن ــان دارا همس االمک

  ".حسن شهرت باشد يک نام و داراین الزم است که نیهمچن.باشد

 يسـا یا در کلیـ رهبـران وجـود دارد آ   يبرا ییارهاین معیر چنیا نظیاگر در دن

  همت گمارد؟ یاله يارهایرش معیشتر بر پذیشتر و بیست بیخداوند نبا
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  : 6فصل 

  

  د پطرسیاز د يرهبر یالعات جانبطّا

  

ک یح و شـر یر هستم و شاهد بر زحمات مسیز با شما پیمن که ن[ 

ـ که مکشوف خواهد شد گلۀ خدا را که در م یدر جالل ان شماسـت  ی

و نـه بـه    يد نه به زور بلکـه بـه رضـامند   یبچراند و نظارت آن را بکن

ـ  يو نه چنانکـه بـر قسـمت هـا    .ح بلکه به رغبتیجهت سود قب ود خ

س یکه رئ ید تا در وقتید بلکه به جهت گله نمونه باشیبکن يخداوند

جوانـان   ين ایهمچن.دیابیشبانان ظاهر شود تاج ناپژمردة جالل را ب

ـ د زیرا برخود ببند یگر فروتنیکدید بلکه همه با یران باشیع پیمط را ی

  .بخشد یض میکند و فروتنان را ف یخدا با متکبران مقاومت م

د تا شـما را در وقـت   یینما یورآور خدا فروتنر دست زیپس ز

را که ید زیواگذار يشۀ خود را به ویو تمام اند.دیت سرافراز نمایمع

  )7-1: 5پطرس 1(          .کند یشما فکر م ياو برا

  

رش یشـناخته و مـورد پـذ    یک رهبـر اصـل  یپطرس در جمع رسوالن بعنوان 

رفـت   یآنجا که او م.گران بودید يداد الگو یآنچه پطرس انجام م.واقع شده بود

ر یو سـا  "کـنم  ید مـاه یروم تـا صـ   یمـ  ": پطرس گفته بـود .رفتند یز میگران نید

رغـم   یعل).3: 21و ی( "مییآ یز با تو میما ن": گفتند يز در متابعت از ویرسوالن ن

ار یاو بسـ  يبوده است نفـوذ و رهبـر   يو یاز شتابزدگ یکه ناش ياشتباهات متعدد

ار یان،بسـ یاو خطـاب بـه رهبر   يه هـا یتوصـ .دینما یر میچالش ناپذقابل مالحظه و 

زمـان و   يسـو اتحت جفا نگاشـته کـه فر   يساهایرا به کل یاو مطالب.ارزشمند است

ن شـبان کهنـه کـار و    یا.باشد یدر ازمنۀ مختلف م یرهبران روحان یمتعلق به تمام
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شـان  یها را بدساین تعهد رهبران کلین و مهمتریخود نخست يه هایپرتجربه در توص

ت است کـه پطـرس نامـۀ    یان اهمین نکته شایذکر ا.)2: 5(خاطرنشان ساخته است 

ر یک خادم پیح ننوشته است بلکه در مقام ین رسول مسیخود را از موضع ارشدتر

تحـت جفـا    يسـاها یکل یعنین خود یمخاطب ش مشابهیت هایدر خداوند که مسئول

ن یـ با آنان سخن گفته است و ا يمواز ت برتر که در ردةیاو نه از موقع.بوده است

شـتن  ین موضع پطرس خویاز ا.باشد یرهبران م يبرا یمناسب يخود الگو يدر جا

دردناك انکار  يکه در تراژد یکس.کند یم یح معرفیشاهد رنجها و زحمات مس

غرض .آن مصلوب شفا را لمس نموده بود محبتدر  یح قلبش شکسته بود ولیمس

را  يتواند خدمت مؤثر یآنکه قلب شبان را داشته باشد نم بدون یچ شبانینکه هیا

زش یـ ب و انگیـ ت ترغیـ ات مورد بحث پطرس سخن خود را بـا ن یدر آ.دیارائه نما

ش را نـه بـه زور کـه بـا     یت خـو یمسـئول  یرهبـر روحـان  .رهبران آغاز کـرده اسـت  

 یرا بکـار مـ   یالزمـ  یگرفته و در راه انجام آن مسـاع  هو رغبت و عهد يرضامند

م یوخـ  يبگونه ا       ط حاکمینوشت شرا یکه پطرس نامۀ خود را م یهنگام.دبر

 ين حال ویافکند با ا یرا به لرزه م يو مرعوب کننده بود که قلب هر فرد جسور

بـه عقــب   ید گــامیـ ط نباید کـه در آن شــرا یــنما یه مـ یب و توصــیـ شـان را ترغ یا

 ير فشـارها یت تـأث خواهد کـه انجـام خـدمت خـود را تحـ      یاو از آنان م.بردارند

را مـدنظر قـرار    یم و ممتـاز الهـ  یعظـ  محبـت موجود فراموش نکنند بلکه همـواره  

 ید گلۀ خدا را بخـاطر خـدا خـدمت کننـد نـه بخـاطر منـافع شخصـ        یآنان با.دهند

  :ن قسمت گفته استیدرخصوص ا یام بارکلیلیو.شیخو

ق د کـه گلـۀ خـدا را مطـاب    یـ گو یسـاها مـ  یپطرس به شبانان و رهبـران کل  "

به خدمت رهبران  يگریا هر نقطۀ دیسا یکه در کل یمردم.کنند یخدا شبان يالگو

د منطبـق بـا   یـ مـا بـه انسـان با    یباشند لذا نگرش کلـ  یاز دارند قوم خاص خدا مین

 یم و آنـان را شـبان  ید مـردم را تمامـاً خداگونـه بنگـر    یـ مـا با .نگرش خداوند باشد

  "*.مییخدا را به مردم اعالن نما محبتم که صبر،آمرزش و یفه داریما وط.میکن
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از  یشخصـ  يا وجـود شـعف هـا   یـ ت ید بخاطر احساس عدم کفایهرگز نبا

در حضور خدا از  یچه کس یبراست.امتناع نمود یاله تانجام خدمت برحسب دعو

د بخـاطر  یـ ز بایـ نان دارد؟ در خصوص نقاط ضـعف ن یاطم خود یستگیشااقت و یل

: 4خـرو ( .خـت یخود خشم خـدا را برانگ  يل عذر و بهانه هایبدل یداشت که موس

14(  

و خواهـان  ست با نگـاه منفعـت طلبانـه بـه خـدمت بنگـرد       ینبا یرهبر روحان

قطعـاً پطـرس قـدرت تبـاه گـر      ). حیسـود قبـ  (ن منافع خود باشـد یکسب سود و تام

کند که از  یه میهودا را فراموش نکرده بود لذا به رهبران توصیدر وجود  يآزمند

سـت  ینبا یمات رهبـر روحـان  یا تصـم یـ خـدمت  . ندیاجتناب نما یو مال پرستطمع 

صـادقانه و   ییاعتنـا  یکـه مـردم بـ    یهنگام. قرار داشته باشد یر منافع مالیتحت تاث

صـد چنـدان خواهـد     ينند نفوذ کـالم و یرا ببات ینسبت به ماد يبدور از تظاهر و

 یانونـ یواژه  ": دیـ گو یدرکتاب خود مـ )D.R Paul Rees(*سیدکتر پل ر .بود

اشـاره نـدارد    یترجمه شده صرفاً بـه مسـائل مـال   « حیسود قب»بکار رفته در متن که 

. ابـد ی یز ارتبـاط مـ  یـ نت و شـهرت  یـ بلکه بـه مـوازات آن بـه طمـع کسـب محبوب     

     .کنند یک میحرص و طمع را تحر, شتر از پولیغالباً بت و قدرت یشخص

سـتم کـه   ینمطمـئن  ": ز گفتـه اسـت  یـ ن )DR H.Jowett (**دکتر جاوت  "

 یا تشـنگ یـ ثـروت   يبرا یگرسنگ: دارند يشترین دو قلمرو تسلط بیک از ایکدام

مناسب  یامیک واعظ با سر و وضع آراسته و پیکسب شهرت؟ ممکن است  يبرا

فـه و تعهـد او   یبـا وظ  ین مسـائل تناسـب  یا امازد ین جماعت را برانگیق و تحسیتشو

  ".دهند توانند گله را در خطر قرار یم یندارند و حت

خـود   ينه چنانکه بر قسـمت هـا  (د خودکامه و مستبد باشدینبا یحیرهبر مس

توانـد در دام انحطـاط    یمـ  یچرا که رهبر جاه طلـب بـه سـادگ   ) دیبکن يخداوند

که در راه  یکس يبرا.مستبدانه از خود بروز دهد يگرفتار آمده و رفتارها یاخالق
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ر خدا که خود را فروتن ساخت تر از پس یاول ییچ الگویخدمت گام نهاده است ه

  .وجود ندارد

ن مورد یهمز دریپولس ن.)3ه یآ(گلۀ خدا نمونه باشد يد برایبا یرهبر روحان

مـان و  یو ا محبـت رت و ین را در کـالم و سـ  یمـؤمن [ کرد یب میرا ترغ موتاؤسیت

    ساها را خاطر نشـان  یکل یپطرس رهبران روحان).12: 4مو یت1] (عصمت نمونه باش

خـوراك  "واژة .تـوأم باشـد   یست بـا روح شـبان  یبا یشان میزد که خدمت اسا یم

 یمـ  يادآوریـ ن یاو همچن.دهد یفه و تعهد کامل شبان را مدنظر قرار میوظ "دادن

د در قبـال  یـ ز آنـان با یتاً نیو نها.مانداران،گلۀ خدا هستند نه گلۀ رهبرانید که اینما

اسـقف  .هسـتند  ين وین خـادم س شبانان است و آنـا یح رئیمس.خدا پاسخگو باشند

فرد فرد  يرا به دعا برا یاصخگفت او ار روز ساعت  یا میل دربارة اسقف عزرین

ک آنها را ذکر نام بـه  یک یکرد اختصاص داده و  یشان خدمت میکه بد يافراد

 ***.آورده است یحضور خدا م

بر خود "واژة .باشد یست ملبس به حلم و فروتنیبا یم یرهبر روحان

ن قسمت بکار رفته است و اشاره به بر تن نمودن یتنها در هم 5ۀ یدر آ "دیببند

است  یرهبر کس.د خدمتکاران دارد که در آن زمان مرسوم بوده استیجامۀ سف

ن شام با ید پطرس در آن لحظات خاطرة آخریشا.که کمر خدمت بسته است

  شاگردان توسط استاد را  يهایو شسته شدن پا یسیع

و .غرور همواره در وراي قدرت به کمین نشسـته اسـت  .در ذهن داشته است

فروتنـان را فـیض مـی     امـا .مغرور مخالفت مـی نمایـد  خاص متکبر و ـخداوند با اش

  پطرس اظهار می نماید که رهبران می بایست در روابط 5در آیۀ .بخشد

  

  ویلیام بارکلی.طرس و نامۀ یهوداپ

126 in Trouble. Paul rees. p  Triumphant * 
107 The epistles of Peter. H. Jowett .p  **  

*** On the ministry. By Stephan Neill   
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در قبـال خـدا    هاو از واکـنش فروتنانـ   6ۀ یـ م و فروتن باشند و در آیخود حل

ق یاو جهـت تشـو  .) دییـ نما یر دست زورآور خدا فروتنـ یپس ز: (دیگو یسخن م

س یکه رئ یتا در وقت: [ره کرده استز اشایار واال و شوق انگیبس يرهبران به مورد

تـاج گـل افتخـارات و    ).4ه یـ آ] (دیـ ابیشبانان ظاهر شـود تـاج نـاپژمرده جـالل را ب    

 يکـه بـرا   یآن تـاج  امـا گـردد   یمـ         پژمرده و رنگ باختـه  ين ها بزودیتحس

ن یـ عالوه بـر ا .ده شده هرگز پژمرده نخواهد شدیرهبران مؤمن و وفادار تدارك د

ن وفـادار خـود را در تحمـل بـار     یقت که شبانان اعظم هرگز خـادم ین حقیدرك ا

ن یاز هم.خاطر رهبران باشد يتواند تسال یگذارند م یت ها تنها نمین مسئولیسنگ

را یـ د زیـ واگذار يشۀ خـود را بـه و  یتمام اند[د یگو یشان میروست که پطرس بد

و  یذهنـ  یرانـ و نگ شینجا بـه تشـو  یدر ا "شهیاند"]. کند یشما فکر م يکه او برا

گلـۀ   ید در سرپرستیچ عنوان نبایشبانان خادم به ه امااشاره دارد  یتعارض احساس

بـر شـانه    ین خدمت را چونان بـار گرانـ  یش و اضطراب گردد و ایخدا دچار تشو

  .دیخود تصور نما يها

 يت را بـه دسـتها  ین مسئولیمطمئن فشار خرد کنندة ا يتواند با خاطر یاو م

  .پادمقتدر خداوند بس
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  :هفتم فصل 

  

  )1(ين رهبریادیو بن یذات يهایژگیو

  

  ...]دیپس اسقف با[

  )2: 3مو یت1(                            

  

از  يا طـه ی،خداونـد همـواره ح  يک فرد جهت رهبری يدر روند آماده ساز

او .دیـ افرم یخدمت را مطابق با اهداف خود درنظر گرفته و شـخص را دعـوت مـ   

فرد،او را  یعیطب يض و بکارگرفتن استعدادهایف يایدن عطایقادر است که با بخش

م یاز تعلـ  يبدون برخوردار.ت خود قرار دهدیدر تناسب کامل جهت انجام مأمور

 یتوانست در دوران کوتاه زنـدگ  یو منحصر بفرد،پولس هرگز نم یت عالیو ترب

ن لـوتر مصـلح   یدربـارة مـارت  .دآور تچنان پربـار و شـگرف را بدسـ    یجیخود نتا

از تکبـر و   ی،خالیبود بسـهولت قابـل دسترسـ    يسا گفته اند که او فردیبزرگ کل

ستند یز یچنان ساده م يو.ایر یغرور،گشاده و شوخ طبع،مهمان نواز و صادق و ب

لـوتر در  .کند یم یان او در شگفت بوده اند که او چگونه گذران زندگیکه اطراف

 ينها لوتر فـرد یعالوه بر ا.محکم برخوردار بوده است ینطقن حال از شعور و میع

ح یاو بـه واقـع عاشـق مسـ    .ر داشته استیانعطاف ناپذ یمانیمتهور و شجاع بوده و ا

 *.بوده است

ن آورده یلر چنیدر مورد هادسن ت )G. Warneck(وارنک -یپرفسور ج

  :است

ادق و ص.یم در برابر دعوت الهیتسل.مان و روح القدسیپر از ا يمرد"

 یت شگرفیر در دعا و پرستش خداوند،قابلیو کم نظ یعال ییرویار صبور،با نیبس
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ت یقابل يو دارار یناپذ یدن به امور،مقاوم و خستگیو نظم بخش یدر سازمانده

  ".بود یمیار ساده و صمیبس ین حالیمردم و در ع شگرف در ينفوذ

 يفـه ا یم وظمنحصر بفرد جهت انجـا  ییایک از مردان بزرگ خدا عطایهر 

او را ممتـاز  آنچه که  اما.خاص را دارا بوده اند که بعدها به انجام آن دعوت شدند

 یض تحــت انضــباط یفــ يایــزان رشــد دادن اســتعدادها و عطا یــم، کــرد یمــ

خود جهـت بهـره    يها ییست به توانایما با.شان بوده استیثار ایو ا یی،پارسايفرد

و در ارتقـاء و توسـعه دادن آنهـا    م یتوجـه داشـته باشـ    یدر خـدمت روحـان   يریگ

  .میبکوش

  :انضباط

این ویژگی در صدر قرار دارد زیرا بدون آن،سایر عطایـا و نعمـات هرچنـد    

  .زرگ باشند هرگز از کارآیی الزم برخوردار نخواهند بودبکه 

تنها یک خادم منضبط می تواند از باالترین میزان قدرت روحانی بهـره منـد   

دم موفق خواهد بود که نخست بر خویشتن غلبـه یافتـه   رهبري در هدایت مر.گردد

  .باشد

واژگــان شــاگرد و انضــباط در زبــان انگلیســی از یــک ریشــه گرفتــه شــده  

رهبر کسی است کـه بـا میـل و رغبـت بـه انضـباط       ) Disciple-discipline.(اند

                        بیرونی تـن داده و سـپس در درون خـود از آن انضـباط شـدیداً اطاعـت و پیـروي       

اشخاصی کـه انضـباط فـردي را تحقیـر مـی کننـد و علیـه هـر افتـداري          .می نماید

بسـیاري از کسـانی   .مقاومت می نمایند شایستگی بسیار اندکی براي رهبري دارنـد 

که خدمت خدا را رها می کنند بدلیل فقدان عطایا نیست بلکه به این خاطر اسـت  

جـود دارد کـه تحـت کنتـرل روح     که در زندگی فردي آنها بخش هاي زیـادي و 

یکی از سیاستمداران برجسته موفق شد تا طی یک سخنرانی .خدا قرار نداشته است

یکـی از دوسـتداران وي از   .احساسات ملی و شور و هیجان مردم را به غلیان آورد



 رهبري روحانی                                                                      ٣٩

 

 ٣٩

براي تهیۀ متن سخنرانی چقدر وقت صرف کرده اید؟ آن سیاستمدار : او می پرسد

  :پاسخ می دهد

  .عمر من صرف آماده کردن مطالبی شد که امروز شنیدیدتمام 

یک رهبر منضبط قابلیت هاي خود را بکار می گیرد در حالیکه سایرین با 

او مطالعه می کند در حالی که دیگران در .اتالف وقت،روزگار را می گذارنند

در منش او جایی . خواب هستند و دعا می کند حینی که سایرین تفریح می نمایند

گفتار،تفکرات،اعمال و حتی نحوه لباس پوشیدن وي .اي بی نظمی وجود نداردبر

او بدون اکراه و با رغبت انجام وظایفی را برعهده می . از نظم برخوردار است

ه چشم نمی ب گیرد که دیگران از انجام آنها طفره می روند و یا به این دلیل که

  .وي گردان می شوندو مورد تحصین و تشویق نمی گیرند از آنها ر آیند

رهبر روحانی از رویاروي شدن با شرایط دشوار یـا اشخاصـی کـه دردسـر      

درصورت لـزوم بـا مهربـانی اقـدام بـه تـوبیخ       .فراهم می کنند شانه خالی نمی کند

سرکشان می نماید و هرگاه که مصلمت کار خـدا ایجـاب نمایـد انضـباط الزم را     

  :شبیه به این باشددعاي او می تواند .می گرداند    اعمال 

  خداوندا،مرا در کنترل نفس خویش یاري فرما

  چرا که هر دم سوداي خیانت دارد

  دوستی است تهی از قابلیت رفاقت

  حضمی است قهار و بی رحم

  .دائماً بر آن است تا راه مرا مسدود سازد

  )از کارمایکل.(و صداي رقت بار او دائماً خواهان لذائداست

د میچل بـا شـجاعت تـوأم بـا     که همچون فرِ یافت کمتر شخصی را می توان

مهربانی لب به توبیخ مردم گشاید آنگاه که کار خـدا چنـین امـري را مـی طلبیـده      

هرگـاه احسـاس مـی    .نشریۀ انگلیسی زبان بشارت درون چین بود وي سردبیر.است

همـواره پـس از دعـا اقـدام مـی       بگـذارد  کرد که مطلبی را باید با سایرین در میان
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گاه حتی دوستان وي .می کردند اما همیشه افرادي بودند که با وي مخالفت .نمود

از گوشزدهایش رنجیده شده و او را رها می کردند و این امر همیشه قلب او را بـه  

مواقع هنگامی که مـی خواسـت مطلبـی را بـا موضـوع       اغلب اوقات.درد می آورد

آن را بـر ورقـی مـی    عاشـقانه   پربـار و  اییعـ انضباط روحانی طرح کنـد پـس از د  

 را کـه  پـس از آن هنگـام بـازخوانی آنچـه    .نگاشت و چنـد روز نگـاه مـی داشـت    

اقدام به چاپ مـی کـرد و درغیـز ایـن      ,نگاشته بود اگر در می یافت صحیح است

  .صورت آن را معدوم می ساخت

واعظ مشهور متدیست آقاي ساموئل چادویـک مـدیر دانشـکده کلیـف در     

او انضباطی سخت را برخـود روا  .یر زیادي بر معاصرین خود داشتدوران خود تأث

وي مدت کوتاهی می خوابید و مطالعات وي به ندرت پیش از سـاعات  .کرده بود

ن و ابرمـی خاسـت و در تابسـت    6هر روز صبح سـاعت  .دو بامداد به پایان می رسید

واه از جدیت ظـاهري وي گـ  .ام می نمودحمزمستان با آب سرد در ابتداي روز است

  .انضباط فوق العادة درونی او داشت

  :نمونه هاي ارائه شده تنها براي تأکید بر این حقیقت است که

  قله هاي رفیع بدست مردان بزرگ فتح می گردد

  یکباره به اوج ها پرواز نمی کنند

  آنگاه که یاران در خواب ناز هستند

  مردان بزرگ در دل شب و بر روي زانوهاي خود

  .شندسخت در تال

هنگامی که یک رهبر .انضباط ذکر یک نکتۀ دیگر ضرورت دارد مبحثدر

روحانی قویاً انضباط روحانی را برخویش اعمال می نماید سایرین نیز عملکـرد او  

برخی از .در این طریق می یابند شدنو خویشتن را مایل به سهیم  قرار دادهرا الگو 

ت انداخته و بخاطر مردم رنجهـا  رهبران با طیب خاطر و شادي،خویشتن را به زحم
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را تحمل می کنند اما نمی خواهند که دیگران متقابالً بخاطر آنها رنجی را متحمل 

  .شوند

اسقف وستکات در اواخر عمر خود گفته بود که در طـول زنـدگیش یـک    

او قلباً مایل بود تا هرچه در توان محدود خود دارد .اشتباه بسیار بزرگ داشته است

ن انجام دهد اما هرگز اجازه نداده بود که سایرین نیـز بـا او همانگونـه    براي دیگرا

و این امر موجب شده بود تا او فرصت هاي شادي بخش زیادي را هـم  .رفتار کنند

  .خود از دست بدهد و هم دیگران را محروم سازد

  :روحانی دید

اند  افراد موفقی که تأثیرات عمیقی بر معاصرین خود داشته اند کسانی بوده

آنـان مـردان ایمـان    .که همواره افق هایی را فراتر و دورتر از سایرین می دیده انـد 

انبیاي عهدعتیق نیز افق هاي دور را می .بوده اند چون ایمان یعنی بصیرت روحانی

موسـی یکـی از بزرگتـرین و برجسـته تـرین رهبـران تمـامی اعصـار         .نگریسته انـد 

ایمان او ریشه در بیـنش  .دیدن آنها نبودندچیزهایی را می دید که دیگران قادر به 

خادم الیشع سپاهیان فراوان دشـمن را مـی دیـد امـا الیشـع لشـگر عظـیم        .او داشت

ایمـان او ریشـه در   .فرشتگان را می نگریست که خادمش قادر به دیدن آنهـا نیـود  

  جیمز در شرح حال اسقف جورجپاواتن .بصیرت او داشت

  :وي آورده است کهاز قول ) George Truett(تروئت  

او بایسـت قـادر بـه دیـدن ارابـه      .مرد خدا باید داراي بصیرت روحانی باشد"

او باید قادر به تفسیر آن چیزي باشـد کـه   .هاي آتشین خدا بر فراز کوهستانها باشد

او باید قادر به درك معـانی روحـانی   .انگشت خدا بر دیوار وجدانش نگشاته است

ید قادر به ارائۀ الگویی عینی باشد که او را ایستاده بر مرد خدا با.عالئم زمانها باشد

او بایست در جزیرة مکاشفه قادر باشد رویاي خود را فریاد .کشاندتصویر به صخره

  *". اما هیچ یک از اینها بدون بینش و بصیرت روحانی میسر نیست.کند



 رهبري روحانی                                                                      ۴٢

 

 ۴٢

شخصیت چالز کومن بنیانگذار انجمن بشارتی مشـرق زمـین آمـده     مورددر

  :است

در طول زندگیش چیزهایی را می دید که دیگران قادر بـه  .بود ایرواو مرد "

بـه  .وسیعتر و کاملتر از بسیاري از معاصرین خود بـود  شافق دید.دیدن آنها نبودند

  ".حق می توان او را مرد افق هاي دور نامید

آقـاي  .دید روحانی به موازات بصـیرت شـامل آینـده نگـري نیـز مـی باشـد       

)McKinley (در خاطرات دوران ریاست جمهوري خود گفته است:  

یک رهبر بایـد قـادر بـه تجسـم یـا پـیش بینـی نتـایج و راهکارهـاي خـود           "

یک رهبر مسئول همواره به جلو می نگرد تا دریابد کـه سیاسـت هـایش چـه     .باشد

  ".تأثیري عالوه بر حال،بر نسل آینده خواهد داشت

ــا "نگریســتن"همگــان چشــمانی بــراي  آنــان کــه چشــمانی بــراي  دارنــد ام

  .دارند اندك شمارند "دیدن"

و مـاهیگیري فقیـر و امـی را در مقابـل      دکردن یم "نگاه"فریسیان به پطرس 

و در وجود او مردي را یافت کـه قـادر    "دید"اما عیسی پطرس را .دیدند یم خود

  .به رهبري گروهی بود که دنیا را تکان دادند

فرد بدبین هرگز نمی تواند .خوش بینی استروحانی در بردارندة امید و  دید

چنـین  .او در هر شرایطی فقط بـه مسـکالت موجـود مـی نگـرد     .رهبر بزرگی باشد

روحیـۀ  .دیدگاهی می تواند مانند یک عامل بازدارندة قوي مانع از پیشرفت گـردد 

محتاط نیز سهم مهمی در نگرش بدبینانۀ رهبـر ایفـا مـی کنـد و او را بـه سـوي بـه        

اما او باید مراقب باشد که احتیاط پیشـه گـی   .بینی معقول می کشاند اصطالح واقع

رهبر احتیاط پیشه می توانـد درسـهاي بـا ارزش از    .یندچبالهاي صعود مرد خدا را ن

تاریخ و سنت کلیسایی بیاموزد اما این خطر همواره وجود دارد که زنجیر گذشـته  

و خطـرات فـرا روي خـود     اگـر او دائمـاً بـه مشـکالت    .ها پاي او را بـه بنـد کشـد   
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نخواهد بود امکانات آشکار و بالقوة خـود را تشخضـیص دهـد و قطعـاً      بنگردقادر

  .الگوي مناسبی براي اعضاي کلیسایی خود نخواهد بود

مایل به برداشتن قـدم ایمـان زمـانی    بصیرت روحانی در بردارندة جسارت و 

  .که خال بزرگی در برابر شماست 

  *دیشی را به همراه می آورداست که دوران رویاتنها 

  تنها حکمت است که فردي را حکیم می سازد

  .ائتالف این دو، مقاومت ناپذیر است

  ؟بصیرت بدون تکلیف،دوراندیشی است

  ؟تکلیف بدون بصیرت،شاق و طاقت فرساست

  .بصیرت و تکلیف در کنار یکدیگر،خدمت را می سازند

  :حکمت

  :ن واژه آورده استدر توضیح ای )Webster(فرهنگ لغات وبستر

نـی قابلیـت بهـره گیـري از دانـش و آگـاهی در بهتـرین شـکل         عحکمت ی"

  ممکن و ارائۀ راه کارهاي مناسب،آمیزه اي از قوة 

در کتــاب مقـدس بــه مفهــوم  .شخیص،بصیرت،قضـاوت،ذکاوت و امثــالهم ت

  ".قضاوت صحیح دربارة حقایق روحانی و معنوي است

در .جمع آوري حقایق می باشد حکمت بیش از دانش صرف است و شامل

اما فـوق از اینها،حکمـت   .عین حال دربردارندة فراست و هوش فردي نیز می باشد

قابلیـت درك و شـناخت حقـایق بدانگونـه کـه واقعـاً       .یک عطاي آسـمانی اسـت  

جکمت یعنی کاربست صحیح دانـش در  .خداوند است تسر منشاً آن معرف.هستند

نج و مبهوت کننـده و پیچیـدگی هـاي روابـط     مسائل معنوي و روحانی،شرایط بغر

  !اکثر مردم پس از رخداد یک واقعه حکیم می شوند .انسانی

این ویژگی براي رهبر روحانی ضروري و بایسته است و او را از دچار شدن 

دانش صـرف از راه مطالعـه قابـل    .به حاالت نامتعارف و اسراف و تبذیر می رهاند
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دا بر فرد قـرار گیـرد شـیوة کاربسـت صـحیح      دستیابی است و هنگامی که روح خ

یکـی از شـرایط    "تمـ پـر از حک ".آنچه را که آموخته است به وي نشان می دهد

  )3: 6اعمال .(بنیادین رهبران در قرن اول بوده است

  :ظریفی گفته است

  حکمت و دانش،بسیار دو از یکدیگرند

  دانش در سر انسان ساکن می گردد که

  .ران استآکنده از اندیشه هاي دیگ

  دانش،مغرور است چون اندوخته هاي

  .بسیار درخور دارد

  حکمت،فروتن است چون می داند که

  .هنوز هیچ چیز نمی داند بدانگونه که باید دانست

  :دربارة جایگاه حکمت در روابط انسانی گفته است *دکتر هاست

هنگامی که حفظ یک موقعیت یا مزیت شغلی براي فرد مسـتلزم تکـریم و   "

ت از فرد دیگري باشد قطع نظـر از دالیـل ثـانوي روح اسـتبدادي بـر روابـط       اطاع

همدلی و نیروي دعا و نداي حکمـت  اما با درایت و کاردانی،توافق و .حاکم است

بنابراین فرد با اسـتفاده از عقـل و وجـودان    .در وجود سایرین تأثیرگذار بود میتوان

  ".روحانی صحیح استخود در فرد دیگر نفوذ کند که این همانا رهبري 

یوسته بر لب هاي کسانی دعاي پولس در حق ایمانداران کولسی می باید پ

تا از کمال معرفت : [... مسئولیت رهبري روحانی هستند جاري گردد که پذیراي

  )1:9] (ارادة او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید

  :قاطعیت و قدرت تصمیم گیري

کدیگر قـرار مـی گیرنـد تصـمیم گیـري      زمانی که مجموع حقایق در کنار ی

دیـد  فـردي کـه صـاحب    ..ن از خصوصیات یک رهبـر واقعـی اسـت   سریع و روش

است می باید در قبال آن کاري انجام دهد چرا که در غیر این صورت او  روحانی



 رهبري روحانی                                                                      ۴۵

 

 ۴۵

او بایـد قـادر بـه اخـذ     .همواره یک فرد دوا اندیش باقی خواهد ماند نه یـک رهبـر  

ــوده  ــحیح و ســریع ب ــمیمات ص ــی   تص ــاس محکم ــه و اس ــمیمات وي از پای و تص

اطمینـان  هنگامی که رهبر روحانی از ارادة خـدا در انجـام کـاري    .برخوردار باشند

می بایست سریعاً دست بـه  ،بدون توجه به عواقب و پیامدهاي ممکن  .حاصل کرد

براي رسیدن به هدف،او باید شجاعت تخریب نمودن پل هاي پشت سر .عمل بزند

در واقعۀ . و مسئولیت کامل اعمال و تصمیمات خود را برعهده گیردخود را داشته 

  اسارت لوط

و خانواده اش ابراهیم را در نقش رهبري می بینیم که سریع و قـاطع تصـمیم   

موسـی  .خداوند نیز او را بر دشمنان فیروز می گرداند.گرفته و دست بکار می شود

صر را ترك مـی کنـد زیـرا    نیز در تصمیمی قاطعانه  شهرت،ثروت،رفاه و خزائن م

  ذلیل 

-24: 11عبرانیـان  .(بودن با قوم خـدا را بـر تمـامی لـذات مصـر تـرجیح داد      

  هر یک از شخصیت هاي ارزشمند و جاودانی).27

و  رویـا عبرانیان ذکري از ایشان به میـان آمـده اسـت مـردان      11که در باب 

آن تصـمیم گرفتـه و    آنان رویایی را پیش رو داشته اند و بر مبناي.تصمیم بوده اند

ــد  ــران روحــانی نیــز صــادق   .دســت بکــار شــده ان ایــن حقیقــت درخصــوص رهب

او از .دیوید لیوینگستون رویایی در سر داشت که محـرك تصـمیم وي شـد   .است

میـان موانـع متعـدد راه خــود را بسـوي آفریقـا گشـود تــا رویـاي خـود را متحقــق         

انـع و مشـکالت دسـت از    بزرگ مردان و زنان ایمان هرگز در برخورد با مو.سازد

  .تالش بر نداشته اند

یک رهبر روحانی اصیل در قبال وسوسه تعلل و مسامحه در تصـمیم گیـري   

و به عبارت روشن تر امروز و فردا کردن،مقاومت می نماید و پس از اخذ تصمیم 

  .خود نیز دچار تردید نمی گردد



 رهبري روحانی                                                                      ۴۶

 

 ۴۶

صمیم نگرفتن در ت اصال  عموماً تصمیم گرفتن حتی به اشتباه بهتر است از "

او .آورده شـده اسـت  ) C. Cowman(این عبـارت به نقل از چارلز کـاومن  ".کل

ــه عمــل مــی    ــه اهــداف واال مــی نگریســت و یــک رویــاي ممکــن را ب همــواره ب

هنگامی که از احتمال انجام کاري مطمئن می شد تا تکمیل نمـودن آن آرام  .آورد

  .و قرار نداشت

حلی مشغول خـدمت شـده بـود در یـک     مرد جوانی که بتازگی در گارد سا

فرمانـدة کشـتی   .شب طوفانی پیام استمداد یک کشتی سرگردان را دریافـت نمـود  

فواراً دستور داد تا جهت را به هیبتی هراس آور بسوي کشتی گارد ساحلی هجوم 

ناخدا در پاسخ وي ! ما هرگز نمی توانیم برگردیم : مرد جوان فریاد زد که.آوردند

 ".ما باید به وظیفۀ خود عمـل کنـیم  .قرار نیست که برگردیم": فتبا صداي بلند گ

در غالب تصمیمات ما آنچه که مشکل بنظر می رسد این نیست که بدانیم چکاري 

بلکه آمادگی براي پرداخت بهاي الزم براي آنان چیزي است که .باید انجام دهیم

  .انجام می دهیم

  :شهادت

در این منظر،شـهامت  .انی استشهادت و تهور ویژگی الینفک رهبري روح

  :عبارتست از

آن توانایی ذهنی که افراد را قادر می سازد تا بدور از ترس و وحشـت و بـا   

  .قاطعیت به رویارویی با خطرات و شرایط دشوار برخیزند

مارتین لوتر از چنین قابلیتی برخوردار بود و در مقایسه با سایرین فزونتر نمی 

که شاید یکی از شجاع ترین افرادي بـوده کـه تـاکنون    دربارة او اظهار شده .نمود

  *.زیسته اند

هنگامی که امپراطور وقت او را احضار می نماید بسـیاري از دوسـتانش وي   

را به انصراف از سفر ترغیب کرده و خطرات پنهان در مسیر را بـوي گوشـزد مـی    

  :کنند اما لوتر در پاسخ می گوید
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ــه ذره اي   " ــید ک ــته باش ــان داش ــن    اطمین ــدامت در م ــاس ن ــا احس ــرس ی ت

حتـی  .امکان دارد که هر مسئله اي پیش آید اما من هرگز نخواهم گریخـت .نیست

  "*.من بسوي امپراطور می روم.را احاطه کرده باشند اطرافماگر شیاطین 

در برابر امپراطور از لوتر خواسته می شود که اظهار ندامت کرده و از عقاید 

می کردند که او به زبان خود بگویـد کـه آیـا ابـراز     مخالفین تأکید .خود بازگردد

  ندامت خواهد کرد یا خیر؟

تا زمانی که با ادلـۀ کتـاب مقـدس یـا دالیـل معقـول از       : لوتر پاسخ می دهد

  دیگر منابع متقاعد نشوم هرگز ابراز ندامت 

من نمـی تـوانم از شـورا یـا شـخص پـاپ تکمـین نمـایم زیـرا          .نخواهم کرد

  ".وجدان من تسلیم کالم خداوند است.آنان مشهود استاشتباهات و خطایاي 

زمانی که براي بار دوم از وي خواسته می شود تا ادعاهاي خود را بازپس 

را  خودگرفته و در مقابل شورا و شخص امپراطور اظهار ندامت کند او دستاهاي 

  :بر سینه گذارده و می گوید

خدا .نمی توانم انجام دهمهیچ کاري .ایستاده در برابر شما.من اینجا هستم"

  ".مرا یاري فرماید

از ": در واپسین روزهاي عمرش با یادآوري خاطرات آن روز می گوید

خداوند می تواند یک شخص درمانده را در اوج .هیچ چیز هراس نداشتم

  ".استیصال،شجاع سازد

از تهور و شهامت لوتر برخوردار نیستند و این  یقطعاً تمامی افراد بطور طبیع

قیقتی است که کتاب مقدس هم بطور صریح و هم بصورت تلویحی بدان اذعان ح

  .نموده است

باالترین میزان تهور و شهامت در کسانی دیده شده که از ترس یهودیان 

اما ضرف مدت بسیار کوتاهی ) 19: 20یو ( ندپشت دربهاي بسته پنهان شده بود

مسئولیت  بی باکی ).13: 4عمال ا(همان یهودیان دلیري پطرس و یوحنا را می بینند
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ح قوت در او ساکن است و امکان نیل اوارو تهور بر عهدة شخص رهبر است زیرا 

  .به شجاعت الزم را فراهم می آورد

اما شاگردان از کجا چنان شجاعتی را بهم رسانیدند؟ کالم خدا چنین پاسخ 

 جانبـه  تـرل  و هنگـامی کـه روح خـدا کن   ] همه از روح القدس پر گشـته : [می دهد

.      و تـرس را  جـبن شخصیت را بدست گیرد روح قوت را عطا می فرمایـد نـه روح   

شهامت یک رهبر در رویارویی با شـرایط ناخوشـایند و حتـی بسـیار     ).7: 1تیمو 2(

خطرناك و انجام قاطعانۀ یک عمل بـدون درنظـر گـرفتن احتمـال از دسـت دادن      

زیـرا  .انی چشمان او را نمـی ترسـاند  مخالفت هاي انس.محبوبیت خود نمود می یابد

شهامت او لحظه اي نیسـت بلکـه تـا انجـام کامـل آنچـه برعهـده دارد تـداوم مـی          

مردم از رهبران خود انتظار دارند که در مقابل بحران ها شجاع بوده و آرامش .یابد

ممکن است سایرین در چنان شـرایطی دچـار تردیـد و تزلـزل     .خود راحفظ نمایند

ــین رفتــاري زیبنــده  .مــور را از کــف  بدهنــدشــده و سررشــتۀ ا ــا رهبــران را چن ام

  .ی بایست باشندمآنان عمالً موجب ارتقاء روحیۀ ایمانداران .نیست

هنگامی که حزقیا پادشاه از لشگرکشی سنخاریب بـه حـدود و ثغـور یهـودا     

  :آگاه شد جنگاوران خود را سازماندهی گرده جهت ارتقاء روحیۀ آنان می گوید

لیر و قوي باشید و از پادشاه آشـور و تمـامی جمعیتـی کـه بـا وي هسـتند       د[

با اعتماد برشمار سپاهیان خـود  (با او بازوي بشري است ... ترسان و هراسان مشوید

و با ما یهود خداي ما اسـت تـا مـا را نصـرت دهـد و در جنگهـاي مـا        ) آمده است

  )8و  7: 32توا 2.] (جنگ کند

قوم بر سخنان حزقیا پادشـاه یهـود   [می کند که آنگاه کتاب مقدس گزارش 

  .و این نمونه اي از یک رهبري صحیح و مناسب است) 8آیه .] (اعتماد نمودند

  :فروتنی و تواضع

در حوزة سیاست و تجارت،فروتنی خصلتی است که نیازي بـه آن احسـاس   

تبلیغ،جاروجنجال و شهرت چیزهایی هستند که بسیاري از این اشـخاص  .نمی شود
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اما در ترازوي ارزش هاي الهی،تواضع خصلتی واال بشـمار  .ر طلب آن می باشندد

آنچه عیسی در تعریف رهبري عنوان نمود تواضع شخصی است نـه تبلیـغ   .می رود

وقـت،متکبر   حکاموي در تعلیم شاگردان خود بدیشان آموخت که مانند .شخصی

-25: 20متـی  (.خود فـروتن و افتـاده حـال   سـرور و سلطه جـو نباشـند بلکـه چـون     

رهبر روحانی در نهان و با روش هایی کـه جلـب توجـه نکننـد فداکارانـه بـه       ).27

او بـدنبال کسـب   .خدمت خدا کمر بسته و جالل آقاي خود را آشکار مـی سـازند  

  .پست هاي پرطمطراق و چاپلوسی خلق بر نمی آید

آنچه که موجب گردید تا یحی تعمید دهنـده بزرگتـزین اوالد زنـان گـردد     

یحیی در .بودار صریح و شاید غیر عمدي وي بود که نشانگر مرتبت روحانی او اقر

  ).40: 3یو ] (می باید که او افزوده شود و من ناقص گردم: [حق عیسی گفت

تواضع یک رهبر همانند منزلت روحانی او می باید پیوسـته رونـد صـعودي    

کهنتـرین  مـن  : [پولس در نگاهی بـه گذشـته و حـال خـود مـی گویـد      .داشته باشد

و در جـایی  ) 9: 15قـر  1] (رسوالن هستم و الیق نیستم که به رسول خوانـده شـوم  

  : می گوید  دیگر نیز 

و زمــانی کــه ) 8: 3افسســیان ] (مــن کــه کمتــر از کمتــرین همــۀ مقدســینم [

زندگانی دنیوي او به پایان خود نزدیک شده و آمادة مالقات با خداوند خود مـی  

  )15: 1تیمو 1(زرگترین گناهکار یاد می کند باشد از خویشتن بعنوان ب

ساموئل لوگان برینگل که از او بعنوان دکتر برینگل کبیر یاد شده اسـت در  

اگر به چشم مردم،بزرگ آمده ام از آن روست ": خاطرات خود چنین نوشته است

که خداوند در فیض خود مرا آموخت که بدون او هیچ هستم و مرا یاري فرمود تا 

او مرا بکار مـی بـرد و نیـک    .ت را همواره پیش چشمان خود داشته باشماین حقیق

می دانم که این اوست که مرا بکار گرفته و آنچـه بـه انجـام رسـیده از مـن نبـوده       

انسـان اسـت کـه تبـر را مـی      .تبر به تنهایی قـوتی بـراي قطـع درختـان نـدارد     .است
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یفکند،تنها تکـه آهنـی   و هرگاه آن را به کناري ب.سازد،تیز می کند و بکار می برد

  ".آه،من هرگز نباید این منظره را از ذهن خود بزدایم.بی ثمر بیش نخواهد بود

رهبر روحانی امروز همان کسی است که تا دیروز در یـک پسـت پـایین بـا     

  :رابرت موریسن می نویسد.خوشحالی و ایمان متواضعانه خدمت می کرده است

ایت است که نمـی خـواهیم در    فکر می کنم بزرگترین خطاي ما مبشرین "

شاید مزایا و امتیازات گوناگون در این امر دخیل باشند .مقام دوم قرار داشته باشیم

  ".اما من هرگز نمی توانم آنها را ببینم
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  : 8فصل 

  )2(يرهبر يادیو بن یذات يها یژگیو

  

  ...]ن شماسان باوقار باشندیهمچن[

  )8: 3مو یت1(                                              

  

  :یشوخ طبع

و شـوخ   ییده شد احسـاس بزلـه گـو   یاز آنجاکه انسان در شباهت خدا آفر

ن نعمت یا اما.افتیتوان  یز مین یعت الهینۀ آن را در طبیاست که قر ینعمت یطبع

سـالم و   ییبزلـه گـو  .ز گـردد یـ ن پرورده شدن مهار نید درعیبا یدر وجود انسان م

 ين و تسالیداشته و موجب تسک یعصب يدر کاستن از تنش ها ینقش مهمد یمف

 یۀ شوخ طبعیروح.ار کارآمد استیط دشوار بسیخصوصاً در شرا.گردد یخاطر م

: سـاموئل جانسـون گفتـه اسـت    .دارد يدر امر رهبر يحد و حصر یسالم ارزش ب

 دن اختصـاص یـ از وقـت خـود را بـه خند    یالزم است کـه بخشـ   یهر انسان يبرا"

  ".دهد

کوچکترین خوشی در این دنیا خندیـدن  ": ز گفته استیکلند نیآگنس ستر

 *".است

کبار بخاطر استفاده از طنز در مؤعظـه  ی یسیر انگلیچارلز اسپرجن واعظ شه

گـاه طنـز در   ین جایدر پاسـخ و جهـت تبـ    يو.ش مورد سـرزنش قـرار گرفـت   یها

  :ن نگاشتیخود چن يمؤعظه ها

د موجب نقـش بسـتن   یده شده اند که شایجانگن یمن نکات يدر مؤعظه ها"

بعـالوه معتقـدم   .ستم که خنده،گناه قلمداد گرددیمن مطمئن ن.لبخند بر لبها گردند

  "!ق یم ساعت فروتن در خواب عمیک لحظه خنده بهتر است از نیکه گناه 
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ن حـال  یدر عـ .خـادم خداسـت   یک موهبت بزرگ در زنـدگ ی یشوخ طبع

  .باشد یو ضعف خدمت ییموجب نارساتواند  یچنانکه مهار نگردد م

 یکرد شهادت مـ  یش که در هندوستان خدمت مین بنام نوریاز مبشر یکی

  :دهد که

  .بهره باشد یده ام که از موهبت مزاح و طنز بیرا ند يمن هرگز رهبر"

ت هـا بـه دور دسـتها بنگـرد و لـذت      یـ توانـد فراتـر از موقع   یت مـ یـ ن قابلیا

 ید بـدون خوشـ  یـ توان یشـما نمـ  .رزشـمند اسـت  ار ایبسـ  یمـوهبت  یشوخ طبع.ببرد

توأم و همراه با  یید و احساس بزله گویکن يرا رهبر يریسا يادیخداوند مدت ز

 **".خداوند است یخوش

م قرن تجربه یش از نیبا ب )F.J.Hallett(بنام هالت  پرسابقه نیاز مبشر یکی

خدمت خـدا  ن فرد در یل گفته است که موفق تریر انجیو تبش یدر خدمات روحان

  .ض خدا باشدیب با فیدر ترک ییه و شوق بزله گویروح ياست که دارا یکس

ا مـا کنتـرل آن را   یم آیکه بدان ستیگاه شوخ طبعیاز طرق سنجش جا یکی

 Kenneth(کنـد؟ دربـارة کنـت اسـترکان     یت میا او ما را هدایم یدر دست دار

Strachan( ن یاو در عـ  ن گفتـه شـده کـه   یالتـ  يکـا یآمر یس انجمـن بشـارت  یرئ

هرگـز  .ن بـوده اسـت  یک بـ یـ ق و باریـ ار دقیبسـ  یۀ شـوخ طبعـ  یاز روح يبرخوردا

خـود   یاو همواره بر شوخ طبعـ .مشاهده نشد که از طنز جهت تمسخر استفاده کند

  ***.مسلط بود

  

  

 
*   Samuel.L.Brengle. 
** Christian Leadership.by.A.E.Norrish 
***Latin America Evangelist.  
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  :خشم

تـوان   یم یحت.داشته باشد يدر خصائل رهبر یید جاینبا یژگین ویظاهراً ا

ن یمرد خدا نباد خشـمگ  یا براستیا اما.ت به حساب آوردیعدم صالح یآن را نوع

  گردد؟

] دیـ با غضب گردان شانیچشمان خود را بر ا[یسید که عیگو ید میعهدجد

وجـود   یدر ذات الهـ را هـر دو   یـ سـت ز ین محبتکمتر از  مقدسخشم ).5: 3مر (

را نسبت  يرا نسبت به ا و خشم و یسیع محبت مرد دست خشک يدر شفا.دارند

توأم با خشـم   یم او نسبت به پدر آسمانیعظ محبت.مینیب ین میحاضر یبه سنگدل

د و فـروش کـرده   یـ که خانۀ عبادت را مبدل بـه بـازار خر   یه کسانیعل يو مقدس

  )13-12: 21 یمت.(مینیب یکل میه يت پاکسازیبودند در روا

ن یها و توه یعدالت یه بیبوده اند که خشم خود را عل يرهبران بزرگ افراد

موجـب   یمقدسـ ن خشـم  یچنـ .آشکار اعالم کرده انـد  یتعالیبه مقامات و نام خدا

  *.اد برآوردیو تجارت موهش انسانها فر يه برخورداریلبرفورس علید ویگرد

 یرا بدرست يچ کارید هرگز نتوانستم هوبن لوتر نقل است که گفته یاز مارت

در وجـودم شـعله ور شـد و آن زمـان      یکـه خشـم روحـان    یانجام دهم مگر زمـان 

  .ده امیبه انجام رسان یم را بدرستیکارها

تواند مورد سوءاسـتفاده   یم یبسادگ ینکه خشم روحانیت ایاهم حائزنکتۀ 

د و گنـاه  یـ ریخشـم گ : (شزد نمـوده اسـت کـه   ون باب گیپولس در هم.ردیقرار گ

کـه بـر محـور     یلـذا خشـم  .اسـت  یبـدور از خـود خـواه    یخشم روحان).دیمورز

  .به گناه خواهد بود یت قرار گرفته باشد همواره منتهینفسان

  :ییبایصبر و شک

 یژگیشهره است و ییا دهان طالیر که به فَم الذهب یکرزوستوم واعظ شه

  .ه استدیها نام یرا ملکۀ تمام محاسن و خوب ییبایصبر و شک
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ن گفتـه  یچنـ ) 6: 1پطـرس   2(ن واژه دریـ ا يدرخصوص معنا یبارکل مایلیو

  :است

 يآن روح خدمتگزار در افسـانه هـا   يواژة بکار رفته توسط پطرس به معنا"

الفور انجـام   یارباب خود را ف يهمواره آماده است تا خواسته ها ن کهیمشرق زم

تقامت مردانــه در مقابــل پرجالل،اســ يانگر تحمــل و بردبــاریــبلکــه ب.ســتیدهــد ن

ل نمـودن  یو تبـد  یدر زندگ يرش امکان وقوع هر واقعه ایمشکالت،شجاعت پذ

 يداریـ از استقامت و پا یشتر بوده و حاکیجهت صعود ب یداد به گامین رویتلختر

دارد تا از نقاط  یرا بر آن م یحیاست که فرد مس یصبر،شهامت.است یحیک مسی

 تقبالاسـ  یده را همـواره بـه خوشـ   یـ نادشکست بـدون درهـم شکسـتن بگـذرد و     

   **".دینما

پـولس  .اسـت  ییبایش صبر و شـک ین حوزة آزمایمهمتر يعرصۀ روابط فرد

هادسـن  .ش را از کف دادیخو ییبایملقب به مرقس شک يوحنایدر روابط خود با 

ش مـن از دسـت   ین آزمـا یبزرگتر": ن اقرار کرده استیلر در خاطرات خود چنیت

و مسامحۀ خودم نسـبت   یتیکفا یاقب آن حس خلق در اثر بو متع ییبایدادن شک

و  یآنچـه الزم بـود تنهـا مهربـان    .داشـتم  یشان وابستگیبوده است که بد یبه کسان

 ".م مشکل و سخت بودیبود و آه که چقدر برا محبت

د کـه  یبنگر اما.ز داشته اندیگر از رهبران نید ياریرا بس یاتین تجربیر چنینظ

خـائن   يهودایشکاك و  يخداوند ما در قبال پطرس متزلزل،توما يصبر و بردبار

اسـت کـه   ت سـ ا ياز مظـاهر صـبر در رهبـر    یکی.م و شگفت آور بودیچقدر عظ

د چنـان در مقابـل   یـ بلکه با.مانداران خود فاصله نداشته باشدیش از حد با ایرهبر ب

  د او را ـآنها بتوانن رکت کند کهـشان حیا
در  يخـود را صـرف مبـارزه بـا نظـام بـرده دار       یزنـدگ لبر فورس بخش اعظم یو*

را بـه   يقـانون منـع بـرده بـردار     يو یس در اثر مساعیا کرد و سرانجام مجلس انگلیتانیبر

  "م".دیب رسانیتصو
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مانـداران  یعمـل کنـد کـه ا    يد بگونـه ا یـ او نبا.ش را بشـنوند یو صـدا دیده 

  .اجتناب داشته باشند يک شدن به ویف تر از نزدیضع

خـود را   یم و خوشـ یناتوانـان را متحمـل بشـو    يم ضـعفها یما که توانا هست[

و  ییبایف تـر شـک  یمانداران ضعیکه در برابر ا یخادم) 1: 15روم .] (میطالب نباش

ارنست گوردون دربارة .دباش يتواند رهبر مؤثر یمتانت خود را از دست بدهد نم

  : پدرش دکتر گوردون نوشته است

کرد و هرگـز دسـت بـه     یرا همواره بر خود تحمل مین او انتقادات مخالف"

ــار یــبا یحیمســ: گفــت یشــه مــیپــدرم هم.زد یعمــل متقابــل نمــ د صــبور و بردب

اگر .ح بدرخشدیمس يفروزان برا یچون مشعل يدیأس و ناامیبدون احساس .باشد

ه بر آن صـخره کـه   یهجوم آورد او با تک يها و اتهامات بر و يورزتندباد غرض 

که مقـاوم و محکـم باشـد     یکس.دتسیا یخود م يات است محکم بر جایکلمۀ ح

  ".ا را تکان دهدیتواند دن یم

 يش به مدد صـبر و بردبـار  یت هایک رهبر در حوزة مسئولیتحقق اهداف 

  .گردد یسر میم

  :یرابطۀ دوست

او مـردم را دوسـت   .دوسـت انسـانها بـود    ياسـت کـه و  ن یـ ج جالل او اات"

  ".داشت و عاشق نوع بشر بود

قـت  ین حقیـ انگر ایان شده است و بیون بسیمیدکتر س يعبارت فوق در رسا

  .دارد یروحان يگاه خاص در رهبریاست که روابط دوستانه با مردم جا

ن که در تصرف دشم یکه داوود از سرداران خود تقاضا کرد تا آب یهنگام

جـان خـود را بـه خطـر انداختنـد       ياورند سه تن از شجاعان لشگر ویش بیبود برا

ــرا ینــان داشــتند کــه داوود هــم از جانفشــان یچــون اطم ــان در يب غ نخواهــد یــآن

ل بـا خطـرات   یـ پـولس و دوسـتانش بارهـا بـه خـاطر انج     ).16-15: 23سمو 2(کرد

را از یـ لس بودند زپو یب خاطر در پیو ط یآنها با خوش اماگوناگون روبرو شدند 
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ن یاو شاهد گرمتـر  يدر نامه ها.نان داشتندیق او نسبت به خودشان اطمیعم محبت

  .میش از آنان هستیها یقدردان

گـران  ید ییکویف محاسن و نیتوص یروحان ياز عناصر مهم در رهبر یکی

 يتنام بر رویو يو یکه به مرد مساع يدر شرح حال رابرت جفر توزر يآقا.است

 یبزرگـ  يقلبهـا  یش گشود اشاره کرده است که رهبران موفق جملگـ ل آغویانج

  ؟نوشته است يو.داشته اند

 یکسـان .و رابطۀ دوسـتانه گـردد   محبتن مهر و یتواند جانش یز نمیچ چیه"

دانـش کتـاب   .سحرآسـا بـر مـردم دارنـد     يت بهره مند هستند نفوذین قابلیکه از ا

 ین در کنار انسانها مشعوف مـ وداز ب يرابرت جفر.ستین یکاف ییبه تنها یمقدس

  *".بنام اختالف نژاد و رنگ و طبقه اساساً مطرح نبود يزیاو چ يبرا.شد

است  یا پولس،شخصیار فرات از داوود ی،بسمقدسکتاب  ين الگویواالتر

شان ینمود ا یم محبتن جهان یخاصان خود را که در ا: [که در حق او نوشته شده

  )1: 13و ی(.] نمود محبترا تا به آخر 

ق او بود که پطرس دلشکسته را بـه اقـرار وادار   یعم محبتاز مهر و  یآگاه

.] کـه تـو را دوسـت دارم    یدان یتو م.یز واقف هستیخداوندا،تو به همه چ: [نمود

  )17: 21وحنا ی(

  :یر و کاردانیتدب

ک یـ ر در واقـع  یتدب.گر دارندیکدیبا  یتنگاتنگ ین دو واژه ارتباط و معانیا

 یدر چه زمـان  يزینکه چه چیص ایخصوصاً در تشخ.است یو ادراك دروننش یب

ت امـور  یریو مهـارت در مـد   یز شـامل زبردسـت  یـ ن یکاردان.سته استیدرست و با

ــت  ــاگون اس ــاردان.گون ــاً س را یک ــد     یبعض ــرده ان ــوان ک ــم عن ــت ه ــااس ــه  ام ب

  ن واژة دوم،بکار یافراد از ا یخاطرسوءاستفادة برخ

  
  توزر.ویلید.يا. قوم مرا رها کن*
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  .ارت همراه استیاحساس حق یبا نوع یبردن آن در امور روحان

دن یت خاتمه بخشیقابل: کرد يریجه گین نتیتوان چن ین واژه میب ایکراز ت

ر پا نهادن اصـول  یا زیگر اهانت،تهاجم و یکدیدگاه ها و انطباق آنها با یبه تقابل د

 يدر امــر رهبــر يو ممتـاز برجســته  یژگی،ویر و کــاردانیتـدب .یو ضـوابط اخالقــ 

ده در مـذاکرات  یف و سنجیک ارتباط ظریجاد یا ییتوانا.ندیآ یبشمار م یروحان

ــا رعا ــب ــۀ راه حــل مســالمت آم  ی ــا ارائ ــه همــراه ب ــت حقــوق دوجانب ــل ی ز در تقاب

رهبـر  .د آرزومنـد آن باشـد  یـ با یاست که هر رهبر روحان یاز و موهبتینظرات،امت

ن تصور کرده تا بتواند درك کند یک از طرفیهر  مدبر و کاردان خود را در قالب

ک فروشـندة  یـ .موضوع بحث دارندمورد در یکه آنها چه احساس و عکس العمل

ن یـ و ا بـزرگ اسـت   یلـ یشـما خ  يمتأسـفم خانم،پـا  : خود گفت يمفش به مشتر

واقعـاً  : ن گفـت یخود چنـ  يبه مشتر يگریفروشندة د اما.ستیکفش مناسب شما ن

قت را بـه دو نـوع   یک حقیآنها هر دو .ستی مناسب شما نن کفش اصالًیمتأسفم،ا

او را روانـه کـرد    يفروشندة اول بـا آزرده خـاطر سـاختن مشـتر     اماعنوان کردند 

 يکار مایلیو.ش را حفظ نمودیکه فروشندة دوم شأن و اعتبار فروشگاه خویدرحال

قّ او از کارمنـدانش در حـ   یکـ ی.کاردان و مـدبر بـود   یريآنکه خود بداند مد یب

  :ن شهادت داده کهیچن

ا یـ گران اعمال نظر کند و یشناخت و قادر بود بر د یاو هنر شاد بودن را م"

ت خــود اســتفاده کــرده یــد بــدون آنکــه از اقتــدار موقعیــنظــرات آنــان را رد نما

  ".گفتند یک میب خاطر به اطاعت او لبین با طیریسا.باشد

  .مر ثمرنخواهد بودتدبیر و کاردانی بدون مطالعه و ناخوداگاه مث

  :دنیقدرت الهام بخش

 یروحـان  يصۀ بارز رهبریگران در خدمت خداوند خصیدن به دیالهام بخش

  .گرداند یز مشتعل میانش را نیگدازش او اطراف.است
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روزگار خـود در کشـور    یحین رهبران مسیاز برجسته تر یکی Hisش یکش

ا شـما  یـ ؤال کـه آ ن سـ یـ ک در قبـال ا یـ و نزد یمیاز همکاران صـم  یکی.ن بودیچ

ص داده ین تشـخ یت مـؤمن یو هـدا  يشان جهت رهبریاستعداد خاص را در وجود ا

ر و خـارق العـاده   ی،واقعاً چشـمگ رین مسـ یـ او در ا ییقدرت و توانا": د پاسخ دادیا

مردم مشـتاقانه از  .داد یر قرار میگران را تحت تأثیآشکارا د یچ مشتقیبدون ه.بود

او قـوة ابتکـار و   .ان کامالً بـه او اعتمـاد داشـتند   آن.کردند یو اطاعت م يرویپ يو

توانسـت در کنـار او باشـد و     یچکس نمـ یهـ .داشت یمانند و مثال زدن یب يتهور

  *".را کسب نکند یحیو خدمت مس یاز زندگ ینیدة نویا

کـه او بـه    یهنگـام .از خـاص بهـره منـد بـود    یـ ت و امتیـ ن قابلیز از ایا نینحم

قـدرت الهـام   .افـت ید یـ وس و ناامیسـرخورده،مأ  د مردمـان را کـامالً  یم رسیاورشل

: 2ا یـ نحم.] (میینمـا  ریـ م و تعمیزیآنگاه گفتند برخ[م یخوان یدن او بود که میبخش

 يا بنــایــدن نحمیالهــام بخشــ يرویــم بــدون نییســت اگــر بگــویدور از واقــع ن).18

به اتمام  یکدلیشد و با چنان اتحاد و  یران شدة شهر هرگز آغاز نمیو يحصارها

  .دیرس ینم

  :ییقدرت اجرا

تحقـق   تواند مـانع از  یک از خصائل ذکر شده در وجود رهبر میفقدان هر 

ن حـال  یدر عـ .بنگـرد  یز را روحـان یـ او باشد هرچند که خود همه چ ياید و روید

  .کار خدا دارد يبرا يامور خطرات جد یفقدان راه کار و سازمانده

 18: 30در کتاب اشعیا  "انصاف"واژة ": سر جورج آدام اسمیت می گوید

  .سخن از روش و نظم الهی در امور دارد

  

  

  
*Paster His.by Mrs.Taylor 
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 یانصـاف اسـت در واقـع اعـالم مـ      يهوه خـدا ی: دیگو یم یلذا آنجا که نب

ن یـ خلقـت گـواه ا  .نظـم اسـت   يخدا،خـدا  یصفات الهـ  یان تمامید که در مینما

  ت مطلـق، یـ رحمان يق،خـدا مطل محبت يقادر مطلق،خدا يباشد خدا یقت میحق

 *".باشد یز مین نظم و تدبیر     يخدا

م تا از نظم خدا سرمشق گرفتـه  یخود مؤظف هست یدر انجام خدمت روحان

  .میینما يرویو پ

 یوارد ملکـوت نمـ   یمحـض سـازمانده   یچ انسانیکامالً درست است که ه

ه یـ ده را توجیکارآمـد و سـنج   یاز به طرحیله عدم نین وسیتوان به ا ینم اماگردد 

  .نمود

ــ ــرد مــک ل در  ینبــوغ و اســتعداد خاصــ یگفتــه اســت کــه جــان وســل  یلُ

اد نهـاد مشـاده   یـ که بن ییسایتوان در کل ینبوغ او را هنوز هم م.داشت یسازمانده

فـوق العـادة اوسـت کـه      یسـازمانده  يرویـ و ن یعال ییجۀ قدرت اجرایدر نت.کرد

ثابـت و   يشـده بدسـت و   جـاد یش جنـبش ا یرغم فقدان حضور جسمان یهنوز عل

مهارت او در استفاده از مردم و توان او در جهت .دهد یاستوار به راه خود ادامه م

ت مطالبـه نمـودن   یـ تـوأم بـا قابل   یروحـان  ياهـداف واال  يشان در راستایدادن به ا

قـادر بـه عبـور از     ياست که نهضـت و  یلیشان،از جمله دالیاطاعت وفادارانه از ا

  **.گون بوده استخطرات و مصائب گونا

  

  

  

  

  
  .جورج آدام اسمیت. کتاب اشعیا*

  .قوانین و رهبران. بیداري ها**
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  : 9فصل 

  

  ریو اجتناب ناپذ یاتیضرورت ح

  

  ]...مان و روح القدسیفان پر از ایو است[

  )5: 6 لاعما(                                                      

  

تواند به اهداف خود  یتنها به مدد پر بودن از روح القدس م یانروح يرهبر

ن یـ ا امـا د هسـتند  یـ کامالً الزم و مف يرهبر يها یژگیط و ویر شرایسا.نائل گردد

کتـاب اعمـال رسـوالن منبـع الهـام      .رقابل اجتنـاب اسـت  یو غ یاتیکامالً ح یژگیو

ن یسـت اسـت کـه نخ   یت مردانـ یـ بـازگو کننـدة روا   يبخش اصـول و مـنش رهبـر   

ل را یـ ر پبـام انج یدر تبش یباک یتهور وب يان نهاده و الگویرا بن یحیمس يساهایکل

ن مردان در یا يصۀ محوریو خص یژگیپر بودن از روح القدس و.م کرده اندیترس

ز الزام یتابع و درجه دوم ن يتهایدر عهده دار شدن مسئول یحت.سرتاسر کتاب است

،ذکــاوت و هوش چــون یضــائل تابنــاکاگرچــه خ.مینــیب یپــر بــودن از روح را مــ

 امـا ل باشـد  یـ دخ یدر امـر سـازمانده   از هر نظرتواند  یصداقت در وجود انسان م

 یقـ یل و حقیاصـ  یروحـان  يقادر بـه ارائـۀ رهبـر    یاتیبدون وجود آن ضرورت ح

رانۀ روح القدس را در یت مجدانه و مدیعملکرد رسوالن فعال يدر ورا.نخواهد بود

 یبشارت يت هایو فعالسا یست کلیاو بعنوان استراتژ.هده نمودتوان مشا یهمه جا م

رت روح القدس در حفـظ  یغ.ر و برجسته داردیچشمگ يدر سرتاسر کتاب حضور

ش به اشخاص سـکوالر و  یض قدرت و اقتدار خویخود و عدم تفو يحق انحصار

 یحتـ .آشـکار اسـت  ع کتـاب اعمـال رسـوالن پرواضـح و     یوقا یدر تمام یجسمان

سـت  یبا ،زیـ کننـد ن  یت مـ یـ سـا فعال یدر امـور کل  مـوقتی بطـور گـذرا و   که  یکسان

د براساس حکمـت  یهرگز نبا ين افرادینش چنیگز.گرداننداو  مطیع شتن را بهیخو
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رد بلکـه نخسـت براسـاس    یصورت پـذ  یگاه اجتماعیا جای یمال عتی نیز،موقيویدن

و متابعـت  ن الگـ یکه از ا یحیمس يساها و ارگان هایکل.یروحانصداقت و اصالت 

ده یـ ناد.برکنار کرده انـد  يخود در رهبر یگاه اصلینکنند عمالً روح خدا را از جا

تابعـه   يسـا و سـازمانها  ینش افراد به واقع سپردن امور کلین الگو در گزیانگاشتن ا

دگاه یـ کـه د  یا اشخاصـ یـ گماردن افراد سکوالر و .است یرورحانیبدست افراد غ

 یا مـ یـ سـا در دن یروح القـدس توسـط کل   يرنامه هاگرانه دارند مانع از انجام بیماد

 یوقتـ .کنـد  یافـراد اعمـال کنتـرل نمـ     یل قلبـ یروح القدس هرگز بدون تما.گردد

 يالزم برمصدر رهبر یت روحانیت و قابلید که اشخاص بدون صالحیمشاهده نما

 يارهـا یخـود را براسـاس مع   يکنـد تـا راه کارهـا    یشان را رها مـ یرند او ایقرار گ

  .اده کنندیش پیوخ یانسان

نش هفت نفر از یرسوالن اقدام به گز يه هایت توصیم با رعایاورشل يسایکل

ع اعتراضـات  یاد شده فـروخفتن سـر  یت اصول یجۀ رعایثمره و نت.ان خود کردندیم

ن یعـامل  يبـه زود  ینـ یافت و افراد منتخب جهت رفع معضل زمیسا برکت یکل.بود

  .شدند یع برکات آسمانیتوز

ق شد که به عنوان اولین شهیدمسیحیت با مرگش تحول روحانی استیفان الی

ار بـود و روح القـدس از   ین مبشـر سـ  یپس نخسـت یـ لیف.عمیقی در پولس ایجاد کنـد 

بکـار بـردن   .سترگ در سامره استفاده کرد یروحان يداریک بیجاد یوجود او در ا

رگتر بز يافتن به طرح هایدست  يض راهگشایف يایو عطا یعیصادقانۀ نعمات طب

  .دتر استیو مف

توان مشاهده کرد که نفوذ و گسـترش   یدر کتاب اعمال رسوالن بوضوح م

ن امـر  یـ ا.بوده است که از روح خدا پر شده بودنـد  يون افرادیان مدیحیجنبش مس

که به قوت  ید تا وقتیم بمانیدر اورشل: بود که فرمود یتحقق اطاعت از وعدة منج

آراسـته   ین قـوت از اعلـ  یـ را او خـود بـه ا  یـ ز) 49: 24لـو  (دیآراسـته شـو   یاز اعل

  )38: 10اعمال .(بود
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در آن  یافـت وعـدة پـدر آسـمان    یست نفر همزمـان مفتخـر بـه در   یکصدوبی

ن قـرار  یسـنهدر  يکه پطرس در مقابـل شـورا   یهنگام) 4: 2اعمال (باالخانه شدند

  )8: 4اعمال (از روح القدس پر بودگرفت 

داد که  یح شهادت میال خدا در مسروح چنان بر اعم يفان در قوت پریاست

  )10: 6اعمال (  .ودبن يمباحثه با و يارایرا  یکس

: 9اعمـال  (هماننـدش بـود   یزانندة پولس در آغاز خدمات بیروح برانگ يپر

کـه   یکسـ ).24: 11اعمال (ز از روح پر بودیاو برنابا ن یهمکار روحان).9: 13و  17

 یص دهـد فـ  یرا تشـخ  یروحان ين رهبریدایقت بنیو حق ین مالك اساسینتواند ا

 ينسبت به صدا یمردان کتاب اعمال براست.رت استیقه کوته نظر و فاقد بصیالحق

روح القدس  مقدسم ارادة یشتن را کامالً تسلیآنان خو.روح خدا حساس بوده اند

 یچگونه اعتراضـ یپس بدون هیلیف.او بودند يت هایساخته و مشتاق اطاعت از هدا

ابـان  یت روح راه بید و تحت هدایکسب شده در سامره چشم پوش يهات یاز موفق

: 8اعمـال  (گشـت  يب ویابان نصـ یدر ب ید بزرگیو عجبا که چه ص.ش گرفتیرا پ

 يره گشـت و او را بسـو  یـ ن روح القدس بـود کـه بـر اکـراه پطـرس چ     یا).26-38

 19: 10اعمـال  (فزون از شمار بر امتها باشـد  یوس روانه ساخت تا شاهد برکتیکرنل

 ین ســفر بشــارتیروح القــدس بــود کــه شــائول و برنابــا را روانــۀ نخســت.)12: 11و 

م با گردن نهادن به امر روح القدس یسا در اورشلیسران کل يشورا.)4-1: 13(نمود

ن نکتـه  یـ ذکـر ا .)28: 15...(میدیـ روح القدس و ما صواب د: بود که اعالم کردند

ل بـه امتهـا   یـ منظـور اعـالن انج  ت است که مـداخالت روح القـدس بـه    یحائز اهم

روح خـدا در آن   ین نگرانـ یتوان گفـت کـه بزرگتـر    یلذا م.صورت گرفته است

ا ما یآ.نده باشدیو پو یبشارت يسایح کلیمس يساین بوده که کلیز ایزمان و امروزه ن

  م؟یشه را داشته باشین اندید همیز نباین

 ایت در شـرق آسـ  از کار بشار ید بخشین کتاب اخبار نویدر زمان نگارش ا

آن منـاطق   يسـاها یاز کل یعملکرد روح در برخـ .توجه همگان را جلب کرده بود
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بعنـوان  .ل شـده بـود  یـ ر انجیاق تبشیاز شور و اشت ینیدار گشتن موج نویموجب پد

از  یعیرا بـه گسـترة وسـ    يکصد مبشـر بـرون مـرز   یش از یژاپن ب يساهاینمونه کل

تفکـر   یغربـ  ين از کشـورها یاعـزام مبشـر   کهیدرحال.ل اعزام کردندیوان تا برزیتا

ل داشتن مبشر یگس يدار و برایا را بیآس يساهای،کلیست آسمانیحاکم بود استراتژ

 يایـ جغراف يکـه هـم در محـدودة مرزهـا     ين جسـور یمبشر.ز نمودیق و تجهیتشو

  .کنند یت میمرزها فعال يکشور خود و هم فراسو

نگـرش   یچگونگ یافسس خط مش يسایپولس رسول خطاب به رهبران کل

آن گله  یشتن و تمامید خویپس نگاه دار: [کند یم میف خود را ترسیآنان به وظا

آنان مقـام خـود را    )28: 10.] (را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود

ت یـ اکثر ينش شـدن از سـو  یق انتخاب نوسط رسوالن و نه بصورت گـز ینه از طر

سـا بلکـه در برابـر    یلذا نه تنها در قبال کل.دندافته بویص روح القدس یبلکه به تشخ

توان تصور کرد که چه احساس  یو حال م.روح القدس،مسئول و پاسخگو هستند

  .داشته اند ین اقتدار روحانیدر قبال ا ینیت سنگیمسئول

ز یـ چ چیروبرو بودند هـ  یمافوق انسان يفه ایح با وظیاز آنجا که رسوالن مس

ن مهـم  یـ توانست ا ید نمیگرد یکاست متجلیپنط که در یعیمافوق طب يرویک نی

امان  یرا که رسوالن جهت نبرد ب ییرویاز روح القدس ن پر شدن.را به انجام آورد

  ).18-10: 6افس ، 29: 24لو (شان منتقل نمودیاز داشتند بدین یروحان

  :ف خود عبارتست از ین تعریپرشدن از روح در ساده تر

خـود بـه    ياریـ م نمودن اختیق تسلیطر رش کنترل شدن توسط روح ازیپذ» 

 یحیفرد مس یو زندگت یگر سخن روح القدس ارباب شخصیبه د« او یاقتدار اله

ه کـه پرشـدن از   یـ ن نظریا .شود ین معنا استناد میهم "پرشدن"از واژه . گردد یم

عمومیت باشد اساساً  یماراده  یو ب ک ظرف منفعلیع در یختن مایروح همانند ر

مراجعـه   6: 16وحنایو  26: 5توان به لوقا ین واژه میموارد استعمال اله از جم. ندارد

  :نمود
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  لوقا )]پر از ترس شدند....(شده یمستولشان یو خوف برا[

  وحنا ی....] دل شما از غم پر شده است[

آنها توسـط تـرس و غـم    . شان مسلط شده بودیترس وغم بر قلوب و افکار ا

شدن به روح القدس م یم به مفهوم تسلیتوان یم ین جنبه منفیاز ا. شدند یکنترل م

پرشـدن از روح همانـا    یعنی. میببر یم پیکن یکه داوطلبانه از او دعوت م یهنگام

و اراده بـه مـوازات تـوان    وجـدان  , شـه یاند, خـود .شدن توسـط روح اسـت  کنترل 

بـه خـدمت روح    خداوند یمتعالاهداف  يدر راستا یعیطب يو استعدادها یجسمان

بظهـور   یو خدمت رهبر روحان یآنگاه ثمرات روح در زندگ. ندیآ یر مدالقدس 

ق عمل یح از طریهمانا درخشش جالل مس یقین و حقیخدمت راست. دیخواهند رس

خصـوص امکـان   تـوزر در  ). 39-37: 7وی(م شده خادم استیتسل یروح در زندگ

ا کـه روح خـد   يمانداریهر فرد ا ": دیگو یافت روح میپس از در ينگر یسطح

خود را به دقت تفحص کند تـا   یزندگ يایست زوایبا یدراو ساکن گشته است م

د هر آنچه را که یاو با. ریا خیوجود دارند  یپنهان در زندگ يایا خطایابد که آیدر

آشکار گشته از قلب خـود   مقدست قدوس خدا بوده و در کتاب یمخالف شخص

د بـر  یـ نباجود ندارنـد و هرگـز   ر ویبا شر ییچ تساهل و مدارایه يجا. دیرون نمایب

  ".آنچه که خدا ابراز انزجار فرموده لبخند زد

ک یـ هـر  . است یروحان يدر رهبرن یادیو بن یاتیح يپر گشتن از روح امر

   .میم که خواهان آن بوده ایافته ایاز ما همانقدر از روح خدا مسح 
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  : 10فصل 

  ت دعایرهبر و اهم

  

  ]شفاعت ها, دعاها, درخواستها, ز یچش از هز یپ[

  )1: 2مو یت1(     

  

. روان خود حرکت کندید در قلمرو دعا جلوتر از پیبا یم یک رهبر روحانی

از امکان گام برداشتن در گستره  یدر آگاه یحیک مسیشرفت و رشد ین پیشتریب

  .ان دعاستیپا یب

  :گفته است (Dean Vaughan)وژان ن وید

او سئوال  يد درباره دعاهایک شخص بپرسم بای یوتناگر بخواهم از فر»

  ».دانم یز را برابر با اعتراف صادقانه در حضور خدا نمیچ چیمن ه. کنم

ان یبوده و در مان احساسات در مذاهب یب يوه هاین شیاز پرشورتر یکیدعا 

 یقتـاً اساسـ  یدعـا حق . بس کهن برخوردار است ين از سابقه ایزم يملل رو یتمام

ک پـارادوکس  یـ ن مورد بـا  یدر  اما. است یحیک مسی یدام تنفس روحانن انیتر

گر یزانند و به عبارت دیان از دعا کردن گریحیاز مس ياریبس, میب روبرو هستیعج

ک یـ از نزد یعـ یآنها بطـور طب .ف نسبت به دعا هستندیظر يزاریک نوع بیگرفتار 

 یو وجـد مـ   يدر ظـاهر دم از شـاد  . کننـد  یشدن به خدا احساس شور وشعف نم

نهـا  یرغم همـه ا یعل اما .کنند یت میاز قدرت و ارزش دعا حما یزنند و بطور لفظ

که چون ما گرفتار مشـکالت و   يافراد ید از زندگییایب. ورزند  یدر دعا قصور م

ره گشـته و در دعـا زور آور گشـته    یخود چ یلیم یبر ب امامتعدد بوده  يها یسخت

ق و یه تشـو یـ توانـد ما  یم آوران قدرتمند در دعا منا یزندگان. میریاند سرمشق بگ

  . ما باشد یدلگرم

  :ک آمده استینامه ساموئل چادویدر زندگ
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صبح از خواب بر خواسته و در اتاق  6هر روز ساعت . او اساساً مرد دعا بود»

 ياو در دعـا . دیـ را در دعا گذران یبود ساعت يو یکه خلوتگاه خصوص یکوچک

را یـ ار مقتـدر بـود ز  یبسـ  یهمگـان  يدر دعاهـا  امـا بـود  خلوت خود آرام و ساکت 

ا انتظار داشـت  عدهنگام . نمود یثابت و استوار عمل م يهمواره در عبادت انفراد

آرزو دارم که »:ش گفتیات خوین ساعات حیدر واپس. انجام دهد يکه خدا کار

  ».زو از اعماق قلب من بر آمده استن آریا. کردم یشتر دعا میکاش ب يا

  :سر شناس گفته است یحیسک می

 يبـرا  یرغبت چندانکنم که در قلبم  یاحساس مپردازم  یهر گاه به دعا م»

: دیـ گو یدر درونـم مـ   ییدر همان زمان نـدا  اما .رفتن به حضور خدا وجود ندارد

 یم احساس بیتسل.يشه سازیرا پ ید انضباط روحانین جاست که بایدرست در هم

  ".یچگونه دعا کن یدان یکه نم یوقت یمشو و تالش کن حت یلیم

ص یر هنرها محتاج صرف زمان و تخصیمهارت در هنر دعا کردن همانند سا

سـنجش   یقـ یم محـک حق یدهـ  یکه به دعا اختصاص م یزان و زمانیم.وقت است

چراکـه مـا همـواره وقـت خـود را بـه       .گاه دعاستیعمق ادارك ما از مفهوم و جا

ن لوتر مشـغلۀ  یمارت.و با ارزش هستند مان مهمیا در م کهیده یاختصاص م يامور

فراوان خود چگونـه   يرغم مشغله ها ین سؤال که علیاو در برابر ا.داشت یفراوان

کـار،از  «   :کنـد گفـت   یم يزیبرنامه ر یآت يخود در روزها يانجام کارها يبرا

انجـام دادن   يبـرا  ياریبسـ  يقـت کارهـا  یدر حق.روقتیصبح زود تا شب هنگام د

ز یـ اگـر مـا ن   ».کـنم  یمـ  ين روز رادر دعا سپریمن سه ساعت آغاز امارد وجود دا

 یقـ یچ طریاز هـ .میـ داد یرا به دعا اختصاص م يشتریقت ب.م،ینگرش لوتر را داشت

ن و ارجـح  یبـدون شـک واالتـر   .توان دعا کردن را آموخت جز با دعا کردن ینم

بـه معقـول   .اسـت  یسـ یخداونـد ع  یزندگ یک رهبر روحانی ين نمونۀ دعا برایتر

،مؤعظـه هـا و   یسـت بلکـه زندگ  یۀ منطق استوار نیبودن و ضرورت دعا صرفاً بر پا

ن خصـوص  یـ در ا یچـه اگـر ضـرورت   .میآموزند که دعا کن یبه ما م یسیاحکام ع
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 یح به آن اشـاره مـ  یمس یسیع ید و زندگیات عهدجدیقطعاً در روا وجود نداشت

 یدعا به او شـهامت مـ  .میا هستبر نقش برجستۀ دع يد ویکه شاهد تأکیشد در حال

  .را تا کمال انجام دهد ید که ارادة مقدس پدر آسمانیبخش

و  یاتیـ ح ین نبـود بلکـه ضـرورت   یو سـنگ  یلـ یتحم یفی،دعا تکلیسیع يبرا

  :نوشته است )D.M.Mcintyre(ر یکن تایام م.يد.مسرت بخش

او بـه  و : مینـ یب یاز عملکرد روزانـۀ خداونـد را مـ    ينمونه ا  16: 5 لوقادر "

نبـوده   يآنچه لوقا ذکر کـرده واقعـه ا  .رانه ها عزلت جسته به عبادت مشغول شدیو

را نقـل کـرده    یسـ یاز عملکرد مداوم ع يکباره رخ داده باشد بلکه او نمونه ایکه 

ه یـ ن آیا.دور از انظار عموم به دعا بپردازد یعادت داشت که در مکان یسیع.است

مملو از قوت روح القـدس و صـاحب اقتـدار و    او که .ما دارد يبرا يام قدرتمندیپ

ت تـازه  یـ زال الوهیـ دانست که در اتصال با منبـع ال  یم يار بود بر خود ضروریاخت

ات،کلمـۀ  یاو که سـرور ح .ن مهم ضرورت داردیما ا يشتر برایگردد و لذا چقدر ب

افکند تا  یشتن را در حضور تخت پدر بر خاك میگانه پسر خدا بود خویو  يابد

  *".دیاستمداد جواز او 

او هـر روز  ).12: 6لـو  ( ]شب را در عبادت خدا به صـبح آورد [ح یمس یسیع

ش بـا پـدر   یخـو  یخواسـت تـا در ارتبـاط ناگسسـتگ     یش از طلوع آفتـاب برمـ  یپ

  )35: 1مر .(بسر ببرد یآسمان

ش به یدر اعمال خو ینیح هم در کالم خود و هم با ارائۀ نمونۀ عیمس یسیع

: 9، لـو  46: 6مر .(داد یم میدر دعا نمودن را تعل يداریو پات ثبات یشاگردان اهم

28(  

م داده اند که دعا یپولس رسول بوضوح تعل يدة ویچه او و چه ظرف برگز

اچ .یجـ .سـت یا نیـ و رؤ يالپردازیـ ن خیریگام برداشتن در عالم شـ  ينمودن به معنا

 یل میشور و نشاط انسان را تحل یقیحق يدعا ":سدینو یم)J.H.Jowett(جاوت 
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م کـه  یخوان یم یسیع يدربارة دعاها.دن استیتوأم با رنج کش یشفاعت واقع.برد

  ").7: 5عبر (ار کردیبس يد و اشکها تضرع و دعایاد شدیبا فر

مـا   يپـولس و اپفرس،شـفاعت هـا    يسه با مجاهدت ها و تـالش هـا  یدر مقا

  :سدینو یم یمانداران کولسیپولس به ا.ف هستندیچقدر کمرنگ و ضع

: 4کول ] (کند یخود جد و جهد م يشما در دعاها يوسته برایپ... س ارطاپ[

12(  

  :دیگو یز میو دربارة خود ن

] شـما  يد که مرا چه نـوع اجتهـاد اسـت بـرا    یخواهم شما آگاه باش یرا میز[

  )1: 2کول (

فـوق بـه مفهـوم جنـگ و مبـارزه و       یعالوه بـر معـان   یونانیواژگان در متن 

 یدن دوست خود تن به مبـارزه مـ  یرهان يکه برا ینسانا.باشد یز میگرفتن ن یکشت

  )36: 18و ی.(دهد

 يکـامالً جـد   یک نبرد روحانی یقیحق يبه هر حال پر واضح است که دعا

  .باشد یز میشه نیو تمرکز اند یاست و مرتبط با انضباط ذهن

م کـه او  یـ اد آوریـ سخنان دلگرم کننده پـولس را ب  يفایسته است که در ایبا

و [  :باشـد  یمـ  یقـ یحق ياسـت کـه مظهـر و نمونـۀ دعـا      ین انسانیزرگتراحتماالً ب

لکن خود روح براي ما شـفاعت مـی   ... همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند

کند به ناله هایی که نمی شود  بیان کد و او که تفحص کنندة دلهاست فکـر روح  

: 8روم ] (کنـد  را می داند زیرا که او براي مقدسین برحسب ارادة خدا شفاعت می

  )27و  26

  

  

  
* The prayer life of our Lord. By Mcintyre. 
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لکـن خـود روح بـراي مـا     ... و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند[  

شفاعت می کند به نالـه هـایی کـه نمـی شـود  بیـان کـد و او کـه تفحـص کننـدة           

دة خــدا دلهاسـت فکـر روح را مـی دانـد زیــرا کـه او بـراي مقدسـین برحسـب ارا        

 )27و  26: 8روم (   ]شفاعت می کند

 یمـ  ياریـ مـا را   گـردد و د تضـرعاتمان   یروح القدس با ما در دعا متحد م

و   میداشـته باشـ   ینک و فلسفۀ دعا اطاعـت کـاف  یممکن است که ما از تکن.دیفرما

اگـر سـهم و نقـش روح القـدس را      امـا م یبدان یمرتبط با دعا را به خوب يوعده ها

توانـد   یدعـا کـردن در روح مـ   .میـ دعـا را گـم کـرده ا    ید اصلیم کلیریده بگیناد

روح .دعـا در قلمـرو روح باشـد    يتواند به معنا یابتدا م.دوگانه داشته باشد ییمعنا

آنکـه در قلمـرو    ياز مـا بجـا   ياریکن بسیل.ان استیحیمس یالقدس اتمسفر زندگ

محـدودة ذهـن و    ما تنها در حوزه و.میینما یم در عرصۀ جسم دعا میروح دعا کن

قلمـرو   امـا .میکن یم روح دعا میش و نه تعلیخود و  براساس تفکرات خو  شۀیاند

بکـار گـرفتن بـدن    : نطـور عنـوان کـرد   ید بتوان ایشا.قتر داردیبس عم ییروح معنا

منجـر بـه    یین دعـا یچنـ .روح یجهت حرکت در گسترة نامتنـاه ) مشتمل بر ذهن(

دعـا در قـدرت و قـوت     يتواند به معنـا  یدوم م.گردد یدر آسمان م يانجام کار

  )18: 6افس .] (دیو با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کن.[روح باشد

ن عمل توسـط روح  یا . ایجاب می کند که ما نیروي بیشتریصرف کنیمدعا 

ز یـ زان که روح دعاست روح قـوت ن یاو به همان م.ن شده استیدا تدارك و تأمخ

دعا  اماگردد  یم یبه ثمرات انسان یمنته یو ارادة انسان یذهن،یقلب يروین.باشد یم

ممکـن اسـت   .خواهـد بـود   یالهـ  یعـ یشدن قوت مافوق طب يدر روح موجب جار

از  یگـاه .دیـ دچار غفلت گشته و در دعا قاصـر آ  یاز سه جنبۀ انسان یرهبر روحان

بـه روح   اگـر  اما.تواند عامل بازدارندة او باشد یم یک شرارت قلبیاوقات وجود 

 یت کـرده و قـوت مـ   یرا هـدا  يد آنگـاه روح خـدا و  یالقدس اعتماد و توکل نما

 یو جهـل ذهنـ   یتواند ناآگاه یمورد دوم م.سازد یح پاك میبخشد و با خون مس
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داند چنانچه رهبر در حضـور او بمانـد ذهـن     یروح القدس که فکر خدا را م.باشد

 یراسـخ مـ   ینـان یرا اطم يوق کـه  یـ ن طریبـد .دیر و دانش خواهد بخشیرا تنو يو

  .ریا خیباشد  یبخشد تا آشکارا درك کند که خواسته اش مطابق ارادة خدا م

در  یسست یا نوعی یممکن است دچار ضعف جسمان ین رهبر روحانیهمچن

 اما.ر و حاره باشدیخصوصاً اگر محل خدمت او در مناطق گرمس.وجود خود گردد

و رخـوت   یبخشد تا بر سست یزد و قوت میانگ یاو را برم یروح القدس جسم فان

د همـواره نسـبت بـه    یـ ،مـرد دعـا با  يفرد يعالوه بـر ضـعف هـا   .ره گرددیخود چ

او همواره در تـالش اسـت تـا مـرد     .ار باشدیس هشیابل يت ها یمخالفت ها و ضد

روح القدس دائمـاً  .د بکشاندیوس و دلسرد ساخته به ورطۀ تردیرا افسرده،مأ *خدا

  .دینما یبانیت و پشتیبرادران حما یدعا را در برابر حمالت مدع آماده است تا مرد

را یـ ز.[اد شـده اسـت  ی یجنگ روحان به عنواندر کتاب مقدس بعضاً از دعا 

و قدرتها  ياستهایست بلکه با رین مبا خون و جس) دنیجنگ(گرفتن  یکه ما را کُشت

افـس  ] (یمانآس يهایشرارت در جا یروحان يظلمت و با فوجها ینو جهانداران ا

قـادر   يک سـو خـدا  یـ در .ان اسـت یـ ان سه جبهـه در جر یم یجنگ روحان)12: 6

گرچـه او در  .ان آنهـا مـرد دعـا   یـ س و فرشـتگانش و در م یابل گرید يمطلق،در سو

ار حساس یو بره نقش بس یمیان مار قدیکن در نبرد میل.ف استیت خود ضعیانسان

 يست بلکه از سوین يفطر يامر يقدرت و اقتدار و.کند یفا میرا ا یکیو استراتژ

مـی  ض یمتحـد گشـته بـه او تفـو     يمـان بـا و  یروز و پرجالل کـه توسـط ا  یح پیمس

ر یبه اشخاص شـر  یتوجه چندان یسیکه ع می یابیمل دریق اناجیبا مطالعۀ دق.گردد

کردنـد برخـورد    یت مـ یکه در پشت صحنۀ فعال یمنیاهر يبا قدرتها نداشت بلکه

  .نمود یارو میرو

اه یسـ  يخـائن دسـتها   يهـودا ی يپطرس و دلسوز ظاهريحسن  يااو در ور

پیرامـون خـود میبینـیم کـه در گنـاه و      را در  ياریمـا افـراد بسـ   *.دیـ د یطان را میش

اسارتهاي اهریمنی گرفتار هستند لذا نباید صرفاً بـراي آنهـا دعـا کنـیم بلکـه بایـد       
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مـا بایـد او را وادار   .یمبرعلیه شیطان که ایشان را در بند گرفتار ساخته نیز دعا نمـای 

سازیم که تسلط خویش را بر آنها بردارد و این عمل تنها به مدد پیروزي مسیح بـر  

عیسی مسیح همواره با علت و منشاء تقابل مـی نمـود   .صلیب میسر می گردد و بس

و این شـیوه بایسـت توسـط رهبـر روحـانی در چگـونگی دعاهـایش بکـار گرفتـه          

بود که اعضاي کلیسایش را در کسب پیروزي در  بدین طریق او قادر خواهد.شود

  .جنگ روحانی بدرستی هدایت نماید

ــه مــرد زورآور و    ــرازي از فرمایشــات خود،شــیطان را ب عیســی مســیح در ف

قدرتمندي تشبیه نمود که از قلمرو خود شدیداً حفاظت می کند و فرمود پـیش از  

و را در بنـد کشـید و   آنکه بتوان اسیران چنگـال هـاي او را رهانیـد نخسـت بایـد ا     

تنها در این صورت مـی تـوان فریـب خوردگـان قلمـرو او را بسـوي       .محدود نمود

  )29-28: 12متی .(رهایی و نجات هدایت کرد
چیست؟ آیا غیر از خنثی سـاختن نیـروي   ) آن زور آور را ببندد(اما معناي  *

ل شریر توسط قدرت چیره شونده و همیشه پیـروز مسـیح اسـت کـه آمـد تـا اعمـا       

  ابلیس را باطل سازد؟

و چگونه این مهم به انجام رسد بدون دعاي ایمـان در پیـروزي صـلیب؟ مـا     

هرگز نباید دچار واژگونی ادراك در فرمان خداوند شویم و انتظـار داشـته باشـیم    

اقتدار الهی در دستان .که بتوانیم بدون خلع سالح نمودن شریر اسراي او را برهانیم

تمـامی قـوت   ... اینک شما را قوت می بخشـیم کـه  [فرمود عیسی.ما قرار داده شده

از آنجاکه رهبري قابلیت اثرگـذاري  )19: 10لوقا .] (را پایمال نمایید)ابلیس(دشمن

در مردم و به حرکـت در آوردن ایشـان اسـت رهبـر روحـانی مـی بایـد در صـدد         

 یکی از مهمتـرین شـیوه  .شناخت مؤثرترین راه کارهاي موجود براي این مهم باشد

می توان مردم را بوسـیله خـدا   "  :ها در این زمینه به نقل از هادسن تیلر چنین است

امکان دارد در این میان سـؤاالتی نظیـر    ".قوت این کار تنها در دعاست.جهت داد

  .آنچه در اینجا آمده ذهن خواننده را مشغول سازد
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با توجه به این حقیقت که خداوند به انسان ارادة آزاد و حـق   -

داده است چنانچه بتوان با دعا بر اخالق و رفتـار فـرد دیگـري تـأثیر      انتخاب

  گذاشت آیا به معناي نقض ارادة آزاد او نیست؟

آیا امکان دارد که خداوند در اجابت دعاي یک فـرد،آزادي   -

 ارادة فرد دیگري را پایمال سازد؟ 

اگر دعا نمی تواند بر ارادة خدا تأثیر گذارد پس اساساً هدف  -

 ؟دعا چیست

در پاسخ،نخست باید به این مهم توجه گردد که خداونـد هرگـز در اعمـال    

او از .اعمال او همواره ثابت،منسجم و استوار اسـت .خویش دچار تزلزل نمی گردد

هرگونــه تنــاقض و تضــاد در وجــود خــویش مبــرا بــوده و گرفتــار مغــایرت نمــی  

دون تردید چنین اگر وعده فرموده که دعاي ایمان را اجابت خواهد فرمود ب.گردد

او در انجام وعده هـاي  .اما به طریقی که مغایر با طبیعت الهی وي باشد.خواهد شد

او نمـی توانـد   (خود کامالً امین است لیکن نه در تضاد با صفات خویش چـرا کـه  

  ).خود را انکار کند

دوم،توجه به این حقیقت بسیار مهم است که دعاي شـفاعتی بـراي دیگـران    

پس اگر خدا چنین مقرر فرموده می تـوانیم اطمینـان داشـته    .تیک سالح الهی اس

دعاهاي مـا اجابـت   ) پر شدن از روح(باشیم که با اطاعت از پیش شرط مقدر شده

براي خدا هیچ مشکل یا تضادي میان اجابت و ارادة آزاد انسان وجـود  .خواهد شد

ع صـاحبان  به جهت پادشـاهان و جمیـ  "هنگامی که به ما فرمان داده است تا .ندارد

دعا نماییم می توانیم خاطر جمع باشیم که اطاعت از این فرمان بر رونـد   "منصبت

  .وقایع تأثیرگذار خواهد بود

  

  م.اشاره کرده است 6-4: 12و یوحنا  23-21: 16نویسنده به متی 

  م.مرد خدا کنایه از انسان است نهجنسیت مذکر
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تعهد ما به دعـا بـر قـوت    ،  یذهن ينکه چرا دعا؟ صرفنظر از پاسخ هایسوم ا

  م از ارادة یتوان یدر دعاست که م.ستیخود باق

درك ایــن حقیقــت انگیــزش اقــدام مــا بــه دعــا ایمــان  .دا آگــاه گــردیمخــ

خداوند از طریق قوة ذهنی ما سـخن مـی گویـد و سـخنان او کـامالً متقاعـد       .است

ارادة خدا در بعالوه ما کالم خدا را در اختیار داریم که آشکار کنندة .کننده است

ما روح القدس را داریم کـه در وجودمـان سـاکن گشـته و     .مسائل گوناگون است

چنانچـه صـبورانه و   ).27-26: 8روم (برحسب ارادة خدا براي ما شفاعت می نماید

با اشـتیاق درصـدد کشـف ارادة خـدا باشـیم روح القـدس مـا را هـدایت خواهـد          

بـار سـنگینی را بـر قلـوب مـا      یک نکتۀ ظریف این است که هرگاه خداوند .فرمود

قرار می دهد و ما را در حالـت دعـا نگـاه مـی دارد نشـان از تمایـل او بـه اجابـت         

از جورج مولر سؤال شد که پس از گذشت سالها که براي نجات .دعاهاي ما است

  دو نفر کرده است آیا هنوز اعتقاد دارد که آنها نجات خواهند یافت؟

ور می کنید اگر ارادة خدا بر نجات آنها شما تص: مولر در پاسخ چنین گفت

نبود این همه سال مرا در دعا براي ایشان تقویت مـی نمـود؟ سـرانجام آن دو نفـر     

یکی از آنها پـیش از درگذشـت مـولر و    .توبه کرده و بسوي خدا بازگشت کردند

  .دیگري بعد از آن

بـا  هنگام دعا سروکار ما در وهلۀ نخست مستقیماً با خداونـد اسـت و سـپس    

این دعا نیست کـه مـردم را بـه جنـبش مـی      .خدا می شنود و عمل می فرماید.مردم

  .آورد بلکه خدایی است که بسویش دعا می شود

  دعا،دستها را به حرکت می آورد

  دستهاي برافراشته در دعا جهان را تکان می دهد

  و رستگاري و نجات را از آسمان

  .بر زمین می آورد
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گناه مؤثرترین انسداد .یح با خدا نشأت می گیرددعاي مقتدرانه از رابطۀ صح

زیرا هرکه .[و بی ایمانی ما در تمامی گناهان است.شریان ارتباطی با خالق یکتاست

دعا مسائل گونـاگونی  ).6: 11عبر ] (تقرّب به خدا جوید الزم است که ایمان آورد

اونـد  را شـامل مـی گـردد امـا مهمتـرین انگیـزه و درونمایـۀ دعـا همانـا جـالل خد          

مقام واالي رهبران برجستۀ کتاب مقدس ناشی از این حقیقت است که آنان .است

  :گفته است *باندز.ام.اي.مردان دعا بوده اند

ــاب مقــدس بخــاطر افکــار   " موفقیــت هــاي چشــمگیر رهبــران برجســتۀ کت

یل ناپذیر،اجداد بزرگ یا فرهنگ شکوهمند قوي نبـوده اسـت   درخشان،منابع تحل

  ".آنان از این طریق قوت خدا را وارد صحنه کردند.بلکه بخاطر قدرت دعا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*prayer & pramen by E.M.Bounds   
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  : 11فصل 

  رهبر و مسئلۀ زمان

  

   ]دیابیوقت را در[

  )15: 6افسس (                      

  

ف کـرده  یـ دهد تعر یرخ م يکه واقعه ا یزمان ینوان انبساط طولوقت را بع

  .اند

وه یشـ .دارد یروحـان  يدر امر رهبر یگاه مهمیاستفاده از زمان جا یچگونگ

 يریـ در شـکل گ  ين کننـده ا یـی نمودن اوقات فراغت نقش تع يمختلف سپر يها

ا یـ ل یتحص يمدت زمان الزم برا.کند یفا میک جوان ای یآت یت و زندگیشخص

ن ییرا که ساعات مذکور قبالً تعچهستند  ین قاعدة مستثنیحضور در محل کار از ا

ش یف خـو یاسـت کـه فرد،قبـل و بعـد از وظـا      نیت دارد ایآنچه که اهم.شده اند

  .سازد یم يچگونه ساعات خود را سپر

ن یـ ا.گردنـد  یت می،ملکۀ شخصیدر دوران جوانا ناهنجار یهنجار  يعادتها

 یاوقـات فراغـت مـ   .باشـند  یع شدن زندگیا ضایبنا شدن  توانند باعث یعادات م

 یهر لحظه از زندگ.رانگر را شکل دهندیا ویگرانبها و سازنده  يتوانند فرصت ها

ن وجـه از  ید بـه بهتـر  یبا یده است لذا میاست که از جانب خدا اعطا گرد یموهبت

خص زمان،شـا .االمکـان مسـدود نمـود    یهدر رفـتن را حتـ   يآن بهره برد و راه ها

م یتـوان  یمـا مـ  .میاست و به ما داده شده تا در آن بکار بپرداز یزندگ يریاندازه گ

خـود   یتر ساختن زندگ یم جهت پربار و غنیار داریرا که در اخت یق و ساعاتیدقا

  .میریبکار گ
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ام یدر طول ا ید کرده است که ارزش زندگیر تأکیلسوف شهیمز فیام جیلیو

م یکنـ  یمـ  یست چقدر زنـدگ یمهم ن.دن آن استزان مثمرثمر بویست بلکه در مین

  .میکن یم یمهم آن است که چگونه زندگ

 يبـرا  ییچ جـا یم که هـ یابی یدرم یل گستردة زندگیبا درك ارزش و پتانس

کنـد تـا    یقـت دعـا مـ   ین حقیـ بـا شـناخت ا   یموسـ .تلف کردن وقت وجود ندارد

روزهـا   يبـر رو  او.ش را اندازه کندیعمر خو يم دهد که روزهایخداوند او را تعل

م سـالها  یخود را حفظ کنـ  يم روزهایاگر ما بتوان).12: 90مز (د دارد نه سالها یتأک

  .م دادیز از دست نخواهیرا ن

: دین است که بگوید ایک رهبر شنید از دهان یبا یکه به ندرت م يجمله ا

  ".وقت ندارم"

ن بهانه ینچ.شه داشته باشدیتواند هم ینم یین ادعاید گفت که چنیمنصفانه با

اعطا شده تـا   یک  از ما زمان کافیبه هر .ت استیکفا یر و بیپناهگاه افراد حق يا

ــدگ يارادة خــدا و نقشــه هــا  ــه انجــام برســان  یاو را در طــول زن ــر .میخــود ب دکت

  :گفته است) D.r Jowett(جاوت

قتاً آنقدر مشغله داشته باشند که بـا  یافت که حقیرا  يتوان افراد یهرگز نم"

 ییروزمره فرصـت هـا   يهمواره در گوشه و کنار کارها.وقت روبرو شوندکمبود 

  ".گران وجود داردید يبرا

و  یسـازمانده  یست بلکـه در چگـونگ  یشتر نیاز به وقت بیدر ن یمشکل اصل

ک از مـا  ید که هر ین قرار دهیقت را نصب العین حقیا.ح از آن استیاستفادة صح

ن یریامکان دارد کـه سـا  .ر افراد بشر دارندیم که سایار داریهمانقدر زمان را در اخت

در .ندارد يشتریچکس وقت بیه اماداشته باشند  يشتریب ییا توانایپول،امکانات و 

داده  يک غالمان سـهم مسـاو  یم که به هر یخوان یم )27-12: 19لو (مثال قنطارها

ن بهـره بطـور   یـ از ا یکعدة اند امام یافته ایاز زمان را  یکسانیهرة یز یهمۀ ما ن.شد

ح است کـه همـۀ   یصح.گردند یشتر منتفع میکنند و ده برابر ب یمانه استفاده میحک
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ن مـورد  یـ ز بـه ا یـ در مثـال قنطارهـا ن  .مینـدار  یکسـان ی يها و اسـتعدادها  ییما توانا

 يکه اسـتعداد کمتـر   یآن غالم ن است کهیت ایز اهمینکتۀ جا اما.دیح گردیتصر

گمـارد و بـه    یمحول گشته بود همت م يه انجام آنچه بر وداشته است وفادارانه ب

 امام یستین. گوخود پاسخ ییزان توانایما در قبال م.ابدی یمخود سود  ییاندازة توانا

م یـ ار داریـ کـه در اخت  یدر استفاده از زمان يراه برد يوه هایش يریبکارگ نحوهدر

د یـ با یم و خـود مـ  یکنـ  یدله مـ وقت خود را مبا یما در بازار زندگ.میمسئول هست

اگـر در  .ثمـر  یا فاقـد ارزش و بـ  یـ م که مبادلۀ ما ارزشمند و پرثمر است یآگاه باش

چنانچـه در   امـا  ؟میاموزیـ سـتن را ب یم چگونه زیتوان یم میشرفت کنیاقتصاد زمان پ

زمـان از دسـت   .م بـود یمتضـرر خـواه   ينه ایم در هر زمین عرصه ورشکست شویا

ره یـ ست که بتـوان آن را ذخ ین ییزمان کاال.وان بازپس گرفتت یرفته را هرگز نم

ک سـاعت  یـ ۀ یـ برپا.رقابل جبران اسـت یاز آن استفاده نشود غ ینمود و اگر بدرست

  :ن حک شده بودیچن یآفتاب

  ۀ منیسا

  نده استیگذشته از آ ییشاخص جدا

  رین خط بازگشت ناپذیدر پشت ا

  شده به تو تعلق ندارند يساعات سپر

  توست يساعت در دستهان یتنها هم

  .ستاده استیه ایکه سا ییحاال،جا

چنانچـه  .ق آغـاز کنـد  یک طرح دقید هر روز را با یبا یم یک رهبر روحانی

ت هـا را  یـ سـت اولو یبا یل باشد که هر روز بهتر از روز گذشـته عمـل کنـد مـ    یما

ت در درجـۀ دوم  یـ کـه بـه لحـاظ اهم    ییمشخص سازد و با مشغول شدن به کارها

که بطور معمول در  یصادقانه از ساعات لیستیه یته.امور مهمتر غافل نشود هستند از

توانـد در پرتـو    یسـپس مـ  .باشـد  ید و آموزنده میار مفیبس.کرده است يهفته سپر

ت هـا را مشـخص   یـ شـده بپـردازد و اولو   يل اوقـات سـپر  یـ انوار کالم خدا به تحل
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ن یـ استفاده از ا امااشد ر کننده بیجۀ حاصله در وهلۀ اول ممکن است غافلگینت.کند

کـرده   یش از آنچه که تصـور مـ  یسازد که ب یرا متقاعد م يد ویروش بدون ترد

              سـت مـذکور  یدر ل.دیـ اسـتفاده نما  يدتریـ تواند از وقت خود بـه نحـو مف   یاست م

 يسـاعت هـر روز بـرا   3ساعت جهت اسـتراحت روزانـه،   8م که با کسر یابی یدرم

 35مختلـف بـاز هـم حـدود      يانجام کارهـا  يروز برا ساعت در 10صرف غذا و 

نگستون از سن وید لیوید.ساعت در هفته مازاد وقت دارد که قبالً محاسبه نشده بود

 8صبح تا  6او روزانه از .در کارخانۀ پنبه واقع در زادگاهش مشغول بود یده سالگ

 یخسـتگ  رفت که او پـس از یتوان پذ یمطمئناً م.کرد یت میفعال شب در کارخانه

د تـا  یویکن دیل.مطالعه داشته باشد يبرا یست فرصتیگر نبایاز کار روزمره د یناش

به  یسالگ 27او در .شرفت کردیار پین بسیزبان الت يریدر فراگ یسالگ 16ش از یپ

ات یـ بـود کـه او همزمـان اله    ین درحـال یرفته شد و ایپذ یپزشک يعنوان دانشجو

  .کرد یز مطالعه میرا ن یحیمس

 The wite(ونـگ  یدپوش اکایآنکه بعنوان ملکۀ سـپ  ش ازیلسور پس يمار

Queen of Okotang ( بـود کـه بخـاطر پـدر      يده ایشناخته شود دختر رنج کشـ

او .مشـغول بـه کـار گشـت     يدر کارخانـه ا  یسـالگ  6ش از سـن  یدائم الخمر خـو 

به حرفـۀ   يو یابیمانع از دست  یمشقات زندگ اماکرد  یساعت کار م 12روزانه 

  .لخواهش نشدد

ن نمونـۀ مـا   یبـارزتر  امـا افـت  یتـوان   یار مـ ین دسـت را بسـ  یاز ا یینمونه ها

او .نـه از زمـان بـود   یازاسـتفادة به  یاو عمالً نمونۀ ملموس.ح استیمس یسیع یزندگ

 یت روبـرو مـ  یـ نکه دائماً با ازدحـام جمع یرغم ا یمود و علیپ یراه م پیاده همواره

 یعمل مـ  يبه گونه ا یسینمود ع یم ياریت درخواس ياز و یهرگاه کس اماشد 

رمز آرامش .ندارد يگریمهمتر از اجابت درخواست آن فرد کار د ییکرد که گو

 یخود زندگ ین بود که برحسب طرح و نقشۀ پدر آسمانینان خاطر او در ایو اطم

 ییگفـت و کارهـا   ید میهر روزه آنچه را که با یدر ارتباط با پدر آسمان.کرد یم
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م یگـو  یکه من به شما م یسخنان[.کرد یافت میداد در یست انجام میبا یرا که م

.] کنـد  ین اعمـال را مـ  یکه در من ساکن است،او ا يم لکن پدریگو یاز خود نم

  )10: 14و ی(

 يبود که از سـو  یتیح،انجام کامل آن مأمورین مسئلۀ مورد توجه مسیمهمتر

 یاو مـ .ار داشـت یـ در اختکـه   یزمـان  در نظـر گـرفتن   محول گشته بود  يپدر به و

    برخوردار است  یشدة اله يک نظام زمانبندیش از یع زندگیوقا یدانست که تمام

در طرح  یز مانعیم نیمادرانۀ مر محبت یحت).1: 17، 1: 13، 27و  23: 12، 6: 7و ی(

ساعت مـن  .زن مرا با تو چه کار است يا[گردد  یتوانست تلق ینم یاله يزمانبند

م بـا  یعازر،مرتـا و مـر  لیو عالقـۀ او بـه ا   محبـت ز یو ن) 4: 2و ی.] (ستده ایهنوز نرس

آن دو خواهر او را وادار نساخت که زودتـر از موعـد    یفهمج از امکان ک یآگاه

خـود پـس از    يات بشـر یـ ام حیـ ن ایدر واپسـ ).9-6: 11و ی( به نزد آنان وارد شود 

را کـه بـه مـن     يکـار :[دیـ گو یم یش خطاب به پدر آسمانیخو یزندگ يبازنگر

خـود را   اموریت از م یچ بخشیاو ه).4: 17و ی( .]دمیتا بکنم به کمال رسان يسپرد

سـاعت زمـان در هـر روز فرصـت      24او  يبـرا .بخاطر کمبود وقت ناتمام نگـذارد 

  .انجام ارادة پد بود يبرا یکاف

) 9: 11و ی] (ست؟یروز دوازده ن تا ساعایآ:[ دیاز شاگردان خود پرس یسیع

نان به انجام آن در ینسبت به طرح پدر و اطم ياز آرامش خاطر و ین سؤال حاکیا

 )Stuart Helden( ستوارت هلدنادکتر .ار داشتیبود که در اخت يزمان محدود

بودن زمان  ین حال کافیو در ع یاز کوتاه یضمن ییش خداوند معناین فرمایدر ا

دوازده سـاعت مملـو از    امـا داشت  دتنها دوازده ساعت در روز وجو.ده استیرا د

شـد کـه ضـرورت     ینمـ  يوقـت او هرگـز صـرف انجـام امـور     .*زمان انجـام کـار  

د یـ با یم که چند ساعت در روز وجود دارد مـ یز فراموش کرده ایاگر ما ن.نداشت

ف یم تـا وظـا  یـ ار داریـ چرا که دوازده ساعت در روز را در اخت   .میمضطرب گرد

 يد پـولس نظـر  یـ دارد تـا بـه تأک   ین همه ما را بـر آن مـ  یا.میخود را به انجام رسان
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را کـه  یـ ز.[دارد يک از ما طرح و نقشه ایهر  یزندگ يخداوند برا.میفکنیقتر بیدق

قبـل  از  کو که خدا ین يکارها يبرا یسیح عیده شده در مسیم آفریصنعت او هست

  )19: 2افسس .] (مییا نمود تا در آنها سلوك نمایمه

ات طـرح  یـ سـت جزئ یبا یه و در حضور خدا رهبـر روحـان  روزان يدر دعاها

م یهـر نـ  .دیـ نما یخود را بر آن اساس سازمانده يرا کشف کرده و برنامه ها یاله

 یســالح.تعلــل و مســامحه ســارق زمــان اســت.خــود را دارد ییز کــارآیــســاعت ن

و خلـق و خـویی   مـرد خـدا   یودانراث جـا یربودن م ير برایقدرتمند در دستان شر

 یرکـ یبا ظرافت و ز.دارد یرهبر روحان يبرا يت مهلک و فاجعه بارکه اثرااست 

     م منطبق یاکراه دار مات مهمیما که از اتخاذ تصم يو فطر یعیل طبیدروغ را با تما

ت آن مسـتلزم تـالش شـرافتمندانه    یم و بر عهده گرفتن مسـئول یاخذ تصم.سازد یم

م بـه  یک تصـم یـ موکول .ردآو یج معکوس ببار میتعلل در گذر زمان نتا امااست 

را کـه در گـذر زمـان امکـان دارد     چـ فردا مشکل تر از اتخـاذ آن در امـروز اسـت    

کار امروز را بـه  .ر شده باشدید يریم گیتصم ير کنند که براییتغ يط بگونه ایشرا

ک قاعـدة مهـم در کسـب    یـ  ".ل کـن ر و عمـ یـ م بگین حاال تصمیهم".فکنیفرا م

تعلل  یل ذاتیغلبه بر تما ين روش هایمؤثرتراز  یکی.ارزشمند است يها يروزیپ

ک مقاله یک کتاب،نگارش یا ضرب االجل در مطالعۀ یک موعد مقرر یاست که 

راسخ بـه انجـام آن    یبا عزمد و ین کنییخود تع يفه را برایک وظیا انجام یمشکل 

رغـم   یکه علـ  ياز فرد.دیینما ير پا نهادن زمان مقرر خودداریده از زیاهتمام ورز

ن یـ ا يچطور بـرا : دند کهیکرد پرس یز میفراوان خود همواره مطالعه ن يغله هامش

بلکـه از آنچـه   .نـدارم  يمن وقت اضـافه ا : ؟ و او پاسخ دادیکن یدا میکار وقت پ

  *.کنم ینه میدارم استفادة به

   

  
*The Gospel of the second chance.  
*The Sunday school time 
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  : 12فصل 

  همیت مطالعهرهبر و ا

  

  ]کتابها و خصوصاً نسخه هاي پوستی را بیاور...موقع آمدن[

 انجیل شریف)13: 4تیمو 2(                                                

 
 

  مطالعه،

  سازد یفرد را پربار م

  سخن گفتن،

  دینما یده مآمافرد را مستعد و 

  نگاشتن،

  کند             ین میک بیق و باریا دقفرد ر

  )کنیب(                                                          

  

موتاؤس درخصوص توجه نمودن به کتب و آنچه از یپولس به ت يه هایتوص

ست و یطه نین حیصرفاً به ا اماق اشاره دارد ید به عهدعتیآنها آموخته بود بدون ترد

موتـاؤس  یکـه از ت  ییو نسـخه هـا   کتب.گردد یز شامل میطالعه را نگر میشقوق د

عت و یهود در باب شری يریو تفس یخیکند احتماالً شامل کتب تار یدرخواست م

وده اسـت کـه گاهـاً در    یـ  یحیرمسـ یغ يشعرا ین آثار ادبیا و همچنیانب ينبوت ها

رزو داشـت  د پـولس آ یشا.کرده است یش از آنان نقل قول میمؤعظه ها و نامه ها

را مصروف مطالعات ارزشـمند خـود    يشتریات خود وقت بیام حین ایکه در واپس

  .شاگردي که تا به آخر می آموخت.کند

او چند روز قبل .دیبه شهادت رس 1536در سال ) W.Tyndle(ندلیام تیلیو

  :است زندان نوشته بودیخطاب به ر يحکم در نامه ا ياز اجرا
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وصـله نمـودن سـاق     يپارچه بـرا  يکه اک عدد شمع و تیگرم، هک کالی"

د تـا کتـاب مقـدس    یـ اجـازه بفرمائ  یدوارم کـه جنابعـال  یـ نهـا ام یعالوه بر ا میهامچ

ل دهنـد تـا   یرا به من تحو يعبر و کتاب دستور زبان ي،فرهنگ واژگان عبريعبر

  ".م به مطالعات خود ادامه دهمیبتوان

دن زمان شهادت یا رستا فر یفتۀ مطالعه بودند و حتیندل هر دو شیپولس و ت

 ن فـرض انگاشـته شـده کـه دل    ین فصـل چنـ  یـ در ا.نمودنـد  یخود بدان اهتمـام مـ  

 در وهلۀ نخسـت  مطالعـۀ   یک رهبر روحانیل و رغبت مهم یو تما یاصل یمشغول

جهـت درك و   يروح القـدس بـر ذهـن و    آشـکار سـاختن  ر توأم با یگیمداوم و پ

  .ق تر کالم خداوند استیشناخت عم

وسته و مداوم ید پیبا یباشد م یو عقالن یه خواستار رشد روحانک يمانداریا

شرفت داشته باشد یش پیآنکه در کار خو يک حقوقدان برای.آورد يبه مطالعه رو

 ين نسخ برایبه هم.آن کامالً آگاه باشد يرات و تبصره هایین و تغید از قوانیبا یم

ت وافـر  یـ اهم یات پزشـک ین دسـتاوردها و کشـف  یاز آخر یز آگاهیک پزشک نی

  .دارد

ن آن تسـلط داشـته باشـد و    ید در کالم خدا و اصول و قوانیبا یرهبر روحان

کننـد حسـاس    یمـ  يرویـ کـه او را پ  یر و نفوذ کالم در اذهان مردمـ ینسبت به تأث

  .باشد

ک یات کالسـ یـ و ادب یمتأسفانه امروزه مطالعات مستمر و نظـام منـد روحـان   

پـر سـاختن اوقـات فراغـت بـه       يه روش هـا امـروز .روبه افول و نقصان نهاده است

 یت سابقه نداشته و سـرگرم یخ بشریهرگز در تار متنوع و جذاب هستند که يحد

م،کتاب یمطالعـه نـدار   يوقت بـرا (ن عذر و بهانه شده اند کهیمختلف عامل ا يها

ل ین قبیدن به ایازیدست  يدیچ تریقطعاً و بدون ه ...)کسالت آور است و  یخوان

ن یشـتر یعاشق مطالعـه بـود و ب   یجان وسل.رود یانتظار نم یرهبر روحان بهانه ها از

خود روزانـه بطـور    يول سفرهاملاو در .دیگذران یزمان مطالعه را بر پشت اسب م
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ق یـ به مطالعات عم مختلف او در موضوعات.مودیپ یل را با اسب میمتوسط نود ما

 یخی،تاریزشـک همواره مملو از کتب گوناگون پ ين اسب ویخورج.پرداخت یم

کـه بـا   یاو توانست هزاران نسـخۀ کتـاب را در حال   قین طریبد.و علوم مختلف بود

ۀ سه کتاب مهـم در  مطالع نانیوید یپس از عهدجد.مود مطالعه کندیپ یاسب راه م

گفـت   یاو خود مـ .نهادند يبرجا یبر روح و ذهن وسل یقیرات عمیآکسفورد تأث

سرمشـق  .دیـ او گرد یزنـدگ  يروال جد دنن کتاب ها بود که خوانیپس مطالعه ا

  *.ماًموریت بزرگ مسیحو  مرگ،زندگیاز  يریگ

 یمشغول خدمت بودند م یوسل يکه در انجمن ها ین جوانیبه خادم یوسل

  .دیرون شویاز انجمن ب اید و یمطالعه کن يا بطور جدی: گفت

ــ  ــرا یصــرف نمــودن حــداقل ن ــه ب مطالعــۀ کتــب  يم ســاعت از وقــت روزان

و  يفکر يدر غنا ییکنند سهم بسزا ین میفکر و روح را تأم يذاکه غ يارزشمند

دکتـر  .و کـم محتـوا هسـتند    یمطالعه کتب سـطح  دتر ازیار مفیداشته و بس یروحان

A.W.Tozer نوشته است "استفاده و سوء استفاده از کتاب"در اثر خود بنام:  

ر ن عصر کتب بزرگ و پرمحتوا را فراتر از توان خود تصـو یا یحیچرا مس"

ز یـ ما ن.ستیگذشته مان ن يما کمتر از نسل ها یعقالن يرویکند؟ بدون شک ن یم

است  ین درصورتینم و این بنشیقاً به تفکر و تأمیم همچون پدران خود عمیتوان یم

ن مشـکل  یامـروز  یحین عامل بازدارنده در مسـ یمهمتر.میل داشته باشیکه خود تما

مسـتلزم وقـف    یکتب بزرگ مذهب متلذذ شدن از مطالعۀ.یاست نه عقالن یروحان

ه یـ شـناختن پـدران اول  .ت مـدرن اسـت  یحیبه مسـ  ییاعتنا ینمودن خود به خدا و ب

کردنـد   یتـنفس مـ   ییآنان در فضا.ستیسا مشکل نینان کلیسا،عرفان و پاك دیکل

ل مهم در عدم درك یاز دال یکی.در آن نبود یاله یفتگیجز عشق و ش يزیکه چ

 يرویـ م بـه پ ین اسـت کـه بـدون تصـم    یر ایه و شهان برجستیحیمس یروحان يفضا

  **".میکن یق آنان در احوالشان مطالعه میطر
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  چرا مطالعه؟

ن یحت هارولد اُکـ ین نصیا."؟دنیپر ساختنن مجدد الهام بخش يمطالعه برا"

  !پر از کتاب آغاز کرد یبود که ماه عسل خود را با چمدان) H.J.Ockenga( گا

  :ن بودیچن) Bancon(کنیگفتار مشهور ب

راد یـ ه و نـه بخـاطر ا  یـ ک نظریـ ا ابطـال  یـ ده یک عقی،یمطالعه نه بخاطر نف"

 کـردن  یدن و بررسـ ین کردن،سنجیو خطابه بلکه به خاطر سبک و سنگ یسخنران

  .است

 یده گرفت و تعداد اندکید نادیرا با یست آزمود،برخیکتاب ها را با یبرخ

  ***".د و هضم کردید بلعیبا یرا م

مطالعه  یز گفته است که اگر بخاطر انباشتن معلومات ذهنین يگریسندة دینو

ا یـ م ییره ساختن داده ها نمایمحل ذخ،  ک انبار بزرگیم و ذهن خود را مانند یکن

و    ثمـر  یم،مطالعات ما بـ یبودن را به رخ بکش یدا کرده و عقالنیپ ياحساس برتر

شـد روحـانی   م در رمهـ  شیح نقـ ـق و صحـ ـمطالعـات عمیـ  .حتی بدتر از آن است

سـندگان  یاز نو یقلـم برخـ  .کنـد  یمـ  فاـایـ  د روحـانی ـات سودمنـ ـده و خدمـفزاین

د یـ با یکننـد را مـ   یزش مـ یـ جاد انگیکه ا ين آثاریقتاً الهام بخش است و چنیحق

ن در یزانندة افکار تازه و نـو یکه برانگ يآوردن به مطالعه آثار يرو.داشت یگرام

کسـب   يمطالعه در راسـتا .د هستندی،سودمند مفینات ورزشیذهن بوده همانند تمر

و  یالزامـ  یرهبـر روحـان   يم و نگارش برایدر امر مؤعظه،تعل یختگیمهارت و فره

خواننـدگان بـا    یفرهنگـ  يکه موجب غنا يسندگان برجسته ایآثار نو.سته استیبا

 یاز جملـه آثـار بـ    و دن و سخن گفـتن شـده انـد   یشیلغات،هنر اند ریگسترش ذخا

ان را بخـاطر  یـ مطالعـۀ آثـار جـان بن    Tozerدکتر .ندیآ یبشمار م جهان یاس ادبیق

لتون را یل ظرافت و دقت نظر،جان مین را به دلوسیو روان بودن،ژوزف اد یسادگ

کن یس بیو فرانس یل نشاط و سرزندگیکنز را به دلیشه،چارلز دیاند یبه خاطر تعال

کسب اطالعـات روز  .ه کرده استیمطالب آنها توص يجاز و ارزشمندیرا بخاطر ا
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گسـترده دانـش و   .اسـت  یک رهبـر روحـان  یـ ل لزوم مطالعـۀ مسـتمر   یاز جمله دال

خ بشر به اندازة عصر حاضر نبوده است لذا رهبـر  یاز تار يچ برهه ایاطالعات در ه

  .ش رودیو همگام با دانش زمان خود به پ د مجدانه مطالعه کردهیبا یم یروحان

من .رممکن استیک کتاب خوب غی یو قدرت حت یزان اثربخشیبرآورد م

ن برجسـته و موفـق خـدا در قـرن گذشـته شـاهد       یخادم ينامه هایزندگ یدر بررس

 ییاز سـو .شان بـوده ام یشه و خدمات ایک کتاب در اندیرات دگرگون کننده یتأث

چـه  .باشـد  یز قابـل بـرآورد نمـ   یـ نامناسب ن يتاب هارانگر کیخرب و ومرات یتأث

تلـر را  ینوشـتۀ آدولـف ه   "نبرد مـن "چون  یج شرارت بار کتابیتواند نتا یم یکس

 فنوشتۀ اسق "روراست با خدا"ا خسارت ببار آمده توسط کتاب ین بزند؟ و یتخم

  ن نمود؟ییتوان تع ینسون را چگونه میراب

  م؟یرا مطالعه کن يزیچه چ

را  يفـرد  یخـواه  یاگـر مـ  ": ب المثل صحت داشته باشـد کـه  ن ضریاگر ا

شناخت  يم براییراه نخواهد بود اگر بگویب "دوست است ین با چه کسیبب یبشناس

 یر مطالعـات یخط س.کند یرا مطالعه م یید که چه کتابهاید دیک فرد بایت یشخص

 یمـذهب  يان حجم انبوه کتاب هایم در میتوان یما م.فرد است یاق درونید اشتیمو

هرچـه بهترانجـام    م که ما را در جهتیورآ يبه آن دسته از کتب رو یرمذهبیو غ

ق بد منطیبا یما م یگر روند مطالعاتیبه عبارت د.ندینما یم تدادن خدمت مساعد

  .میم انجام دهیخواه یم و آنچه که میباشد با آنچه که هست

از مطالعـۀ  د انتخاب چند کتاب عمده و مشـخص بهتـر   یگو یال وبستر میدان

اگـر  ":کبار گفتی یسیر انگلیلسوف شهیف) Hobbes(هابز.هدف و کور است یب

نسـون  یسـر راب ."آمـوختم  یرا مـ  ین مطالعه کنم مطالب انـدک یریقرار بود مانند سا

بـود بـه مطالعـۀ     British Weeklyر هفتـه نامـۀ   یسـردب  يان متمـاد یکول که سالین

 یچکس نمـ یهـ ":گفـت  یاو م.بودار عالقمند یاشخاص مختلف بس ينامه هایزندگ

رد و یـ ر قرار بگیثتواند با مطالعۀ سرگذشت مردان و زنان برجستۀ روزگار تحت تأ
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رات اعجـاب  ین اشـخاص تـأث  یـ ا یزنـدگ .شمع الهـام در وجـودش افروختـه نشـود    

نامـۀ  یتواند اثرات الهام زندگ یم یچه کس".گذارند یما م یزندگ بر روند يزیانگ

مپسـون را در  یا آلبـرت س یـ ،چـارلز اسـتود   يام کریلیولر،یچون هادسن ت یزرگانی

  ده انگارند؟یناد یخدمات روحان

  

  :ن خصوص گفته استیدر ا) W.Cooper(و کوپریدبل

ک یـ  یآموزشـ  ياز برنامه هـا  یبزرگان بخش مهم ينامه هایمطالعۀ زندگ"

شود که هر  یروبرو م يشماریب يراکه او با نمونه هاچ.دهد یل میرا تشک یحیمس

        و مهمتـر از همـه آنکـه    .داشـته باشـند   ینقـش مثبتـ   يتوانند در خـدمت و  یک می

خود جهت  یاهداف مقدس اله يرا در راستا يو یآموزند خدا چگونه زندگ یم

  ".دهد یم

 یمراجعه کنـد کـه مطالعـۀ آنهـا بسـادگ      يد صرفاً  به آثارینبا یرهبر روحان

نش خط یش اقدام به گزید فقط در جهت تخصص خویز نبایرد و نیپذ یصورت م

  .دینما یمطالعات

مبـاش و   نن هراسـا ید و نظرات نـو یاز مطالعۀ عقا":ر آرمورد گفته استیمو

 یشـان عالقمنـد هسـت   یسندگان را که بدینه تنها آثار نو.يزیریاز آنها بگ نکن یسع

نکه یمکن به صرف ا یسع.کننز مطالعه یستند نیند نیت خوشایبرا را که یبلکه آنان

اس بـا  یـ شان را در قید و نظرات ایبلکه عقا.ییشان را محکوم نمایستند ایو نموافق ت

  ".یقت را بهتر درك کنیکالم خدا مورد سنجش قرار ده تا حق

خـدمت   ايش در کتـاب خـود را بـر   یبا غوطه ور ساختن خـو  یرهبر روحان

  .سازد یم    ا یدتر در ملکوت خدا مهیمف يمؤثرتر و رهبر

  م؟یچگونه مطالعه کن

ف یـ ق نگارشـات مکتـوب تعر  یبعنوان آموختن از طر نظرک یالعه را در مط

  .کرده اند
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آن  یرات ذهنـ یاست اما محفوظ مانـدن از تـأث   يک متن امر ساده ایقرائت 

ده یـ نگذارد پـس چـه فا   يبر ذهن بر جا يار مشکل است و اگربنا باشد که اثریبس

که نسبت  یرد اما تا زمانشه مطالعه کیتوان بدون اند یتواند داشته باشد؟ م یم يا

چارلز اسپرجن به شاگردان خود .م شدیم منتفع نخواهیم فکر نکنیبه آنچه خوانده ا

  :ه کرده استین توصیچن

در آنهـا  .دیـ آنها را با دقت مطالعه کن.دیخود تسلط داشته باش يبر کتاب ها"

ک یـ .شـوند  يد در وجودتـان جـار  یـ بگذار.دید تا کامالً اشباع گردیغوطه ور شو

د و سپس به ید،نکات خاص آن را مشخص کنیتاب خوب را بارها و بارها بخوانک

 يریادگیدارد و اندك  یمطالعۀ شتابزده و عجوالنه بازدة اندک.دیل آن بپردازیتحل

 یسـتند ذهـن خـود را بـر آنچـه مـ      یاز مـردم قـادر ن   ياریبس.شود یموجب غرور م

 يشتر باشد نه کتاب هایلعۀ بدر هنگام مطالعه،شعار شما مطا.خوانند متمرکز سازند

  ".شتریب

  :گردد یشنهاد میر پیجهت هر چه پربارتر ساختن ماحصل مطالعات قواعد ز

 یکه خواه ناخواه بسرعت به فراموشـ  یمطالعۀ اندك و سطح )1

در .شـود  یعـادت فرامـوش کـردن مـ     تیـ تقو شود صرفاً موجـب  یسپرده م

 نشیکـه در گـز  د یـ قه بخـرج ده یانتخاب کتاب همانقدر دقـت و حسـن سـل   

  .دیدار یدوستان خود معمول م

د یار مفیادداشت بسیهنگام مطالعه به همراه داشتن قلم و دفتر  )2

در حفـظ و   یید کـه حافظـۀ شـما از تـوان بـاال     یـ کن یاگـر احسـاس مـ   .است

 يادداشـت بـردار  ی.دیـ ش دهیرا افزا ست مطالهیمطالب برخوردار ن ينگهدار

 .حافظه دارد يبر توانمند یر شگرفیتأث

نظرات و انتقادات خـود را  .دیشروع کن یک کتاب معمولیبا  )3

د را در یـ از موضـوعات مف  ین روش انبـوه یـ بـا ا .دییادداشت نمایدربارة آن 

 .بود خواهد الزم ومثرثمر یآت یبررس يد داشت که برایار خواهیاخت
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فلسفه،علوم .دیکن گوناگون مطالعه ينه هایتا حد امکان در زم )4

 .دیکنند از آن صرفنظر یدرك نکرده ا یرا بدرست یمطلب که یهنگام... و

ذهـن انسـان   .دیۀ مطالعه قرار دهیموضوعات مختلف را دستما )5

 .زان استیگر یکنواختیاز  یعیبطور طب

 يو سازگار یکه از همبستگ یستیموضوعات انتخاب شده با )6

 .یخیتار يمان هارنامه ها همراه با یزندگ مثالً.گر برخوردار باشندیکدیبا 

را در مطالعـۀ هـر کتـاب     يمراحل سه گانه ا) Canon Yates(اتس یکانن 

  :شنهاد کرده استیپ

ــر " ــت،مطالعۀ س ــۀ نخس ــه یدر مرحل ــدون وقف ــدر ا.ع و ب ــم ی ــه ض ر ین مرحل

ان مطالعـه  یـ پس از پا.دهد یم ل قرار یناخودآگاه مطالب خوانده شده را مورد تحل

در مرحلـۀ دوم بـه   .دییـ د تفکـر نما یـ نسبت به آنچه که در مرحلۀ نخست آموختـه ا 

هـر نکتـۀ قابـل توجـه را     .دیـ مطالعـه کن  یشـ یتـوأم بـا ژرف اند   یو با تـأن  یآهستگ

ش یدر مرحلۀ سوم کـم و بـ  .دیل کنیه و تحلزیادداشت کرده و بعداً دربارة آن تجی

 یگـر بـه بررسـ   یسـپس بـار د  .دیـ سرعت داده و بدون وقفه ادامه ده به مطالعۀ خود

بر هفده هزار  بالغ يدر اسکاتلند مجموعه ا یشیکش".دیخود بپرداز يادداشت های

 یمـ ن یدربـارة پـدرش چنـ    يفرزند و.جلد کتاب را در منزل خود گردا آورده بود

کنـد و بـا وجـود     یکه صرف مطالعـات خـود مـ    ياریوقات بسارغم  یعل ":گفت

ان مؤعظه ها یم تگردد هرگز نتوانس یش متحمل میۀ مؤعظه هایکه در ته یمشقات

 يجـد  يآنچه که او گفته است هشدار".جاد کندیا یود خط ارتباطو مطالعات خ

ان یـ جـاد ارتبـاط م  یدر ا يش اسـکاتلند یکش.است یرهبر روحان يو قابل توجه برا

او  يسایکل ينکرده بود اما اعضا یخود کوتاه یروحان یخواند با زندگ یم آنچه

د قـادر باشـد   یـ با یم یوحانرهبر ر.دنبر ینم  يچ سودیه ياز مطالعات گستردة و

ز منتفع یگران نیآنگاه د.کند جادید ارتباط ایگو یم خواند و آنچه یان آنچه میتا م

م گرفت که سطح دانش کتـاب  یا تصمین خدا در استرالیز خادما یکی.د شدنخواه
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او .ک حد مطلوب ارتقا دهـد یدن به یش را تا رسیسایکل ياعضا یاتیو اله یمقدس

 يج آنان را بسویدار سازد و بتدریشان بیعالقه به مطالعه را در اموفق شد تا عشق و 

ه یـ آنکـه کشـاورزان آن ناح  جـه  ینت.دیـ ت نمایهدا یق تر  شدن در امور روحانیعم

ــۀ بزرگــ ــدازیرا تأســ یکتابخان ــد يس و راه ان ــ .کردن ــذکور خــود ش فتۀ یخــادم م

تقـل  ش منیسـا یکل يبـه اعضـا   ین احسـاس را بدرسـت  یـ و توانست ا بود یکتابخوان

و احتـرام بـه کتـب     یتوانند عامل انتقال احساس قدردان یز مین نیر خادمیسا.سازد

  .کتب منتخب باشند يخود بسو يسایکل يت نمودن اعضایبا هدا یروحان
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  : 13فصل 

  بهاي رهبري

  

آیا می توانید آن پیالـه اي را کـه مـن مـی نوشـم بنوشـید و       [

  ]ذیرم بپذیرید؟تعمیدي را که من می پ

                                                                                                                           

  )38:10 زم(

کـه  یرا در سـر بپرورانـد درحال   یروحـان  يرهبـر  يسـودا  یست کسـ یالزم ن

ن و یک از معاصـر یـ ر کـه هـ   ییبهـا .باشـد  یآن نمـ  يحاضر به تقبل پرداخت بهـا 

مسـتعد و   ن هموارهیراست يرهبر.آن را دارند يا آرزویهمکاران او پرداخته اند و 

  .انسانهاست یبخاطر تمام ين شاگریسنگ يآمادة پرداخت بها

  :تشنگل نویساموئل بر

 يآن کـس کـه آرزو  .دیـ نما یبروز مـ  یروحان یدر زندگ یدرت روحانق"

ز یآن ن يد آمادة پرداخت بهایبا یم      دارد  را یقرار گرفتن در مقام رهبر روحان

  *".ن استدعا کندیز همچنیباشد و از خداوند ن

  :یثار و از خودگذشتگیا

د مــدنظر قــرار یــاســت کــه هــر روزه با يامــر يرهبــر ين بخــش از بهــایــا

د یـ است که او با یب همان راهیجادة صل.ب استیر صلیک رهبر،مسیر یمس.ردیگ

او [د و شـرط اسـت   یـ ق یمطالبات آسمان،آشکار،مسلم و بـ .در آن گام نهاده باشد

  )16: 3و ی1] (مید جان خود را در راه برادران بنهیجان خود را در راه ما نهاد و ما با

ح در ما کار کند به همان اندازه قوت یب مسیم صلیبه هر اندازه که اجازه ده

 یب قربـان یلکـردن از بـار صـ    یشانه خـال .ات ما ظاهر خواهد شدیدر ح يامت ویق

  .است یروحان يکردن رهبر

  .]باشد غالم همههرکه خواهد مقدم بر شما شود [
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امده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود یز نیرا پسر انسان نیز[

  .]کند ياریبس يرا فدا

                                                                                                                                       

  )45و  44: 10مر (

  :ن شرح نصب کرده بودیبد يا یغاتیتبل يرگاه خودرو تابلویک تعمی

شتر از یم و بیرو ین شما میر ماشیبه ز یما به دفعات و به آهستگ

  .میشو یمو آلوده  یسیخود گر يرقبا

  

ست که شـما را  ین یرگاه و خدماتین همان تعمیاا یآ: دیگو یبروس بارتن م

  د؟ینما یپروپاقرص خودم يجذب کرده و مشتر

ام باعث رنجـش  یز پس از قیک چیمر گفته است که تنها یدکتر ساموئل زو

 **.ش بـود یان سـاختن اثـر زخـم هـا    یـ شـد و آن نما  یمـ  یسـ یخاطر ع یو آزردگ

 یو را درك کردن تـا هنگـام  ام ایشاگردان در راه عموآس نه او را شناختند و نه پ

در جمـع شـاگردان    یسـ یکـه ع  یزمان.دندیکه دستان او را هنگام پاره کردن نان د

خـود را   يباالخانه ظاهر شد آثار زخم بر دستان،پاها و پهلو در افسرده و پناه برده 

او در  يزخم ها نشـان از اصـالت وفـادار   ).20: 20و ی، 40: 24لو (شان نشان دادیبد

زة فـرو رفتـه در پهلـو    یـ خ هـا و ن یش از آثار مـ یز بیچ چیه.اش بود یروحان يرهبر

هسـتند کـه    ین عالئم چنان گواه مستدل و محکمیا.زانندة مردم نخواهد بودیبرانگ

  .ده انگاردیتواند آنها را ناد یچکس نمیه

  

  
*The soul-winner's secret.  
**It is hard to be Christia  
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چ کس مـرا زحمـت نرسـاند    ین هیبعد از ا:[گفته است یچنانچه پولس بخوب

  )17: 6غال .] (را دارم یسیخداوند ع يرا من در بدن خود داغ هایز

از نامـۀ   یاو در بخشـ .را پرداخته بـود  يرهبر ياق بهایو اشت یپولس با آگاه

  :مانداران قرنتس نوشته استیخود به ا

وس یمـأ  یر ولـ یـ متح.میسـت یشـکنجه ن در  یده ولـ یز زحمـت کشـ  یـ در هر چ

وسـته قتـل   یپ.یهـالك نـ   یافکنده شـده ولـ  .کن نه متروكیتعاقب کرده شده ل.ین

م دائماً بـه خـاطر   یرا ما که زنده ایز.میکن یرا در جسد خود حمل م یسیخداوند ع

پس .دید آیما پد یز در جسد فانین یسیات عیح  م تایشو یبه موت سپرده م یسیع

  )12-8: 4قر 2.(ات در شمایح یکند ول یموت در ما کار م

  :ییتنها

از  یبخشـ  ییا تنهـا یـ گو.بـوده انـد   ییتنهـا افـراد   یاز رهبران روحـان  ياریبس

اگرچـه بـا همگـان    .روان خود استیه دار پیرهبر همواره طال.است يعت رهبریطب

در آنهـا   یید به تنهایوجود دارد که او با یدر زندگ ییاست اما عرصه ها یمیصم

ن خـود  یلر او را به عنوان جانشیسن تکه هاد یز هنگامیکسون  هاست نید.گام نهد

پـس از  .ن احساس را داشتین انتخاب کرد همین چیتش در سرزمیمأموردر ادامه 

  :لر او گفتیت

مشـارکت  ".سـت جـز خداونـد   یچکس با مـن ن یچکس را ندارم،هیاکنون ه"

آرزو دارد کـه در بـدوش    یهـر انسـان  .باشـد  یمـا مـ   یعـت انسـان  یاز طبیاز ن یبخش

دور شـدن   يم قاطع برایک تصمیاتخاذ .ت ها تنها نباشدیمسئولن یدن بار سنگیکش

مـا قـرار دارد    يکـه فـرار رو   یم و ره سپردن خـدمت یدار انکه دوستانش یاز کسان

ز در یـ ن یموسـ .د پرداخـت شـود  یـ است اما با ینیسنگ يبدون شک بها.ار استیبس

 آن تنهـا  يان هـا یـ طغ و  هـا  یفهمـ  جکت قوم،یهداسان طاقت فر يتحمل فشارها

ان قـوم  یـ ن افـراد در م یق تنهاتریعهدعت يایانب.ر نکرده استییهنوز هم زمانه تغ.بود

چـه  .کـرد  یدر حضور خدا حرکت مـ  ییبایخنوخ تنها بود اما با شک.خود بوده اند
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ب الوقوع یقر يام داوریپ ییه کند؟ او به تنهابونس را تجری ییتواند تنها یم یکس

مؤعظـه کـرد    يح قابل ممانعت بود در شهریع و صریسر يخدا را که تنها با توبه ا

ا رهبـر در روزگـار مـا    ین خادم یتنها تر.ستندیز یکه هزاران خداشناس در آنجا م

ن یفراتر از معاصر یام الهیا پیا و ید،رؤیک دیاست که بخاطر واگذار شدن  یکس

  .کند ینگرد و جلوتر از آنها حرکت م یخود م

 یشـ یاندج ل بود که همواره آمـاج کـ  یخادم انج تنهاترین ز  یپولس رسول ن

 یف شـده از او ارائـه مـ   یـ تحر يریدشـمنان تصـو  .ن خود قرار داشتیمعاصر يها

کـه   یچه اندوهبار است کالم او هنگـام .کردند یترك م کردند و دوستانش او را

ا هسـتند از مـن   یکه در آسـ  یکه همه آنان ین آگاه هستیاز ا[موتاؤس نوشت یبه ت

  )15: 1و میت2.] (رخ تافته اند

دارنــد همــواره تنهــا  یکــه روح بزرگــ یکســان":گفتــه اســت Tozerدکتــر 

 یخـود مـ   یدوستم یرن را با آغوش باز به حریکه ساین درحالیرهبر روحا".هستند

 یکـه تمـام   سـنگین  یی،بهـا ییتنها.گردد یرا متحمل م ییرد از درون رنج تنهایپذ

ت  ین واقعیا يرایده و پذد آمایبا یرهبر م.پردازند ین بخاطر تقدس خود میمقدس

  .جز خدا نداردرا چکس یباشد که ه

 قیسا تشو ها خواهر يبدور از دلدار

  اـیپدر  يها یبدور از همراه دختر

  ين،آواره بر رویتنها در زم يتسال 

  ه ـم ادامـه راهـورانه بـصب اهاـیدر 

  .به انجام رسانم فه ام رایدهم تا وظ یم

  )ریلو،مایاف،دب(                                                       
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  :از پا افتادن

گرچه .مفرط شده اند یرود که دچار خستگ یبکار م يافراد ين واژه برایا

شـتر از  یگردد اما ب یتلق یز در خدمت روحانیچالش برانگ یممکن است اصطالح

ۀ یـ بـه تخل  ازیـ ک انسان نیبعنوان  یرهبر روحان.دارد یان میت را بیاز واقع يرگه ا

د یداند که در کجا با یم یخود دارد اما بخوب یعصب يجان و کاستن از تنش هایه

 ین جهت خسته خاطر نمـ یاز ا[ن راز باخبر بود یپولس کامالً از ا.دید قوا نمایتجد

 یکن بـاطن روز بـروز تـازه مـ    یشود لـ  ی ما فان يت ظاهریم بلکه هرچند انسانیشو

خـود بـه    ینـ یت زمیـ ز در طـول خـدمت و مأمور  ینخداوند ما ) 16: 4قر 2.] (گردد

  ).6: 4و ی(شد یلحاظ جسم خسته م

را  يگـاه رهبـر  یت اسـتقرار در جا یـ اسـت قابل  یطلب که مجذوب رفاه یانسان

شـتر مطالعـه   یزد،سـخت کـار کند،ب  یگـران برخ یش از دیاگر او قادر نباشد پـ .ندارد

گـرن  یبـر د  يسازنده ا رین بخواب رود نخواهد توانست تأثیریرتر از ساید و دینما

نداشته باشـد همـواره    يدر رهبر یخستگ يبه پرداخت بها یلیاگر تما.داشته باشد

 يمانه و با خردمندیحک دین حال بایدر ع.خواهد ماند یباق يو عاد یمعمول يفرد

 ينمـوده از فرصـت هـا    يریش جلـوگ یخو یش زودهنگام جسم و سالمتیاز فرسا

  .دیبهره جود قوا یاستراحت و تجد يالزم برا

 یمک چن يبنام رابرت مورا يار فعال اسکاتلندین جوان و بسیاز خادم یکی

)R.M.Mccheyne ( کـه در   یگفت هنگـام  یاتیبدرود ح یسالگ 29که در سن

ن ینش حاضر بود چنین دوست خود که بر بالیکتریبستر احتضار قرار داشت به نزد

مـن  .گران برسانمیام را به دین پراهوار تا آ یداد و اسب یامیخداوند به من پ":گفت

  ".ام را برسانمیاسب را کشته ام و نتوانستم پ

  .ندارد يازیچ امتیشالق زدن به اسب تا حد مرگ ه
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  :سرزنش و انتقاد

تواضـع و  .ک از رهبران از انتقـادات و سـرزنش هـا معـاف نبـوده انـد      یچ یه

 یمـ  ینـ یود عنمـ  ین مواقعیرش و ارائۀ واکنش در چنیدر نحوة پذ یقیحق یفروتن

  .ابدی

  :افت کرد که در آن نوشته شده بودیدر يچل نامه ایفرِد م

 ییم از نحوة عکس العمل شـما در قبـال انتقادهـا   یر خوشوقتم که بگوایبس"

ات یـ انیجملـه از ب  کیـ خصوصـاً  .افتمیکه فالن شخص از شما کرد برکت فراوان 

 یما رخ م يبرا یاقست چه اتفیمهم ن: در ذهن من گذاشته است ییر بسزایشما تأث

جملـۀ  .ست نحوة واکنش مـا در قبـال رخدادهاسـت    اتب ایآنچه مهم بلکه ح.دهد

کـه برعهـده    ینیت سـنگ یبردم که شما به طبع مسئول یشما مرا به فکر واداشت و پ

 یمـ      سرزنش ها برخوردار  یرش انتقادات و حتیدر پذ ییت واالید از ظرفیدار

ر دسـت زورآور  یـ د مگـر در فـروتن شـدن ز   یـ آ یت بدست نمـ ین ظرفیو ا.دنباش

  *".خدا

  يکـرد بـه جـا    یانتقـاد مـ   يداً از ویکـه شـد   ينگل در قبال فردیساموئل بر

م قلب از یاز صم":دست به عمل متقابل زند گفت یه بر عدالت شخصیآنکه با تک

 یاز شـما خـواهش مـ   .هسـتم  ن شـماتت یکنم سزاوار ا یفکر م.کنم یشما تشکر م

 یاز زنـدگ  يگـر افـراد  یک مـورد د یـ در ".دیاد داشته باشـ یتان بیکنم مرا در دعاها

  :شان گفتیانتقاد کردند و او در پاسخ ا يو یروحان

سخنان شما موجب شد تـا در  .دیمتشکرم که مرا مورد نقد خود قرار داده ا"

ن امر باعـث  یچه ا.ش کنمیم و در دعا قلب خود را تفتینماش کنکاش یوجود خو

 ستهیمقدس داشته شا یاتیخواهد شد تا قلب و ح یسیبه ع ق تر شدن اتکاء منیعم

  ".او باشم يشاگرد

آنکـه لعنـت باشـند برکـت      يشماتت و سرزنش ها به جا یدگاهین دیبا چن

  .موهبت به عوض دردسر.خواهند بود
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  :یطرد شدگ

شـتن  یافته ممکن است گاهاً خویدست  یروحان يکه به مدارج واال يرهبر

بـه نـزذ   [را یـ ابـد ز یروانش بیـ پ يتاد اعظم،طرد شده از سـو از اس يرویر پیرا در مس

ن مورد همـواره  یهرچند ا).11: 1و ی(]رفتندیخاصان خود آمد و خاصانش او را نپذ

منَتـل   يگوریدکتر گر.از رهبران است ياریتجربۀ بس یدهد اما طردشدگ یرخ نم

بـه   یلیکنـد امـا آنـان تمـا     يراحت رهبر يکرد تا گلّۀ خود را نزد آبها یتالش م

ــا ویــن  یپرستشــ يندگان ســرودهایگــروه ســرا یحتــ.اطاعــت از او نداشــتند  يز ب

ندگان دعوت کرد کـه سـرودها   یکبار او از گروه سرای.کردند یهماهنگ عمل نم

ب بـه عـدم   یـ را مجدداً بخوانند اما آنها نه تنها امتناع کردنـد بلکـه جماعـت را ترغ   

کـه  یخوانـد درحال  یسـرود مـ   ییانتـل بـه تنهـ   م.در قرائت سرودها نمودند یهمراه

ار یسا بسیخادم کل.دا کردیادامه پ ین ماجرا مدتیا.کردند یجماعت او را تمسخر م

ر ییـ ط موجـود را تغ یتواند شرا یم   دانست چگونه  یاو نم.ر بودین و متحیاندوهگ

با قلـب   که خداوند یبرد تا هنگام یخود بسر م یروح تألماتاو همچنان در .دهد

مکـت  ین يکـه بـر رو  یک روز درحالیـ ن قرار بـود کـه   یماجرا بد.سخن گفت يو

ن یزم يبر رو يک ویروزنامه افتاد که نزداز  يپارك نشسته بود نگاهش به پاره ا

قـاً مطـابق   یچاپ شده بود که دق یامیآن قسمت جدا شده از روزنامه پ يبر رو.بود

  :ن بودیام چنیآن پ.بود ياز ویبا ن

ت داشته باشد مگـر آنکـه نخسـت طعـم     یمقبول تواند کامالً ینم یچ انسانیه

  .ده باشدیرا چش یتلخ طردشدگ

 يرویـ دات فراوان خـود در پ یاو بخاطر تأک.از نداشتین يگریز دیمنتل به چ

ش یربار در زندگت آغاز خدمات پین واقعیح،طرد شده بود درك ایح از مسیصح

رفتـه گشـته   یپذ خدا کـامالً  ياز سو جماعت طرد شده بود اما ياگرچه از سو.بود

م یزود مفـاه  یلـ یرا اجابـت نمـود خ   یدعـوت الهـ   سمپسونکه دکتر  یهنگام.بود

او از .ناً لمس نمودیمورد نفرت قرار گرفتن و متروك ماندن را ع،یدستیواژگان ته
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پـنج  انـه معـادل   یاالت متحده و حقـوق ماه ین شهر ایدر بزرگتر یت عالیک موقعی

 یاو را م یت خود را آغاز کرد که نه کسخدم ید و در محلیهزار دالر چشم پوش

 یو حسـاب بـانک   یت مـال یـ او بودنـد و نـه از حما   يرویـ در پ یشناخت،نه جماعت

ــود درحال ــت یکــه مســئولیبرخــوردار ب ــت را نیــک خــانوادة پرجمعی ــر دوش ی ز ب

او .از او در ذهن داشتند ید تصور نادرستیجد يساین و کارمندان کلیخادم.داشت

 یابـان مـ  یخ يگـاه بـه سـنگ فرشـها    "زهـا گفتـه اسـت کـه     خود را دربارة آن رو

امـا او بـاور   ".کنند یم يکردم که آنان با من ابراز همدرد یستم و احساس مینگر

ن یاو را بر زم يهاید خداوند پایداشت که چون از آتش بگذرد و از آبها عبور نما

ه او در طـول عمـر خـود پـنج آموزشـگا     .ز شـد ین نیو چن.مستحکم قرار خواهد داد

ل یس نمــود و صـدها مبشــر را بــه نقــاط مختلــف گســ یت خــادم و مبشــر تأســیـ ترب

االت متحـده و کانـادا   یـ در سرتاسـر ا  یمیجماعت عظ يو پس از درگذشت.نمود

  .ت را اتخاذ کردندیق روحانیمان گشته و طریع ایمط

  :گفته است يسنده اینو

را از دست  که او یکنند مگر هنگام ینم یغالباً مردم از رهبر خود قدردان"

 یم يش مقبره ایش پرتاب کرده بودند برایبسو یکه زمان ییآنگاه با سنگها بدهند

  ".سازند

  :فشارها و مسائل بغرنج

قرار ندارند ممکن است تصـور کننـد کـه     یکه در قمام رهبر روحان یکسان

ن یـ امـا غالبـاً عکـس ا   .اسـت  یش و راحتیآکنده از آسا يراه رفتن با خدا،تجربه ا

 یک فـرد بـالغ رفتـار مـ    یـ خداوند با شـخص رهبـر همچـون    .دق استموضوع صا

 یروحان یش در زندگیام پیش از ایب یاله يتهایهدا یشهود ملموس و عقالن.کند

ر در یزناپــذیو گر یالزامــ مشــکل آفــرینبــا مســائل  ییارویــرو.شــود یده مــیــاو د

دوسـتان خـود    از یکـ یبـه   )D.E.Hoste(هاسـت  .يا.يد.باشد یم يت ویمسئول

  :ه بودگفت
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در هـر بخشـی از   .فشارها و تنش هاي گوناگون در هر مرحله منتظر تو است

و گاه احساس می کنی فـوق از تـوان   .زندگیت با نمودي دیگرگون ظاهر می شود

  .است

وحشـتناك  .بـوده اسـت   1904-1906بدترین سالهاي زندگی من حدفتصـل  

ایام آرامـی  .مان بخشداما کسی بود که اوضاع را سا.بود،تقریباً نیمه جان شده بودم

و استراحت از حضور او فرا می رسند و تو را دربر می گیرند،او چیزهاي جدیدي 

بارها و بارها در طول حیـات روحـانی خـود دیـده ام کـه      .را به تو خواهد آموخت

ــو همــراه      ــا ت ــد کــه گــویی حضــور او ب ــی کن ــار م ــه اي رفت ــاً بگون ــد غالب خداون

در این مواقـع  .وي به بن بست می رسد خودآگاهی تو نسبت به کمک هاي.نیست

مـا بـا یکـدیگر دربـارة هـدایت      .هادسن تیلر راهنمایی هاي مؤثري براي من داشت

در نخستین سالهاي ایمـان خـود هـدایت    : او به من گفت.هاي الهی گفتگو کردیم

با گذشت زمان علی رغم اینکه می دانم .هاي الهی را واضح و آشکار درمی یافتم

دا بیش از پیش مرا بکار می برد گویی همواره در فضایی مه آلود و می بینم که خ

  ".قرار دارم که نمی دانم گام بعدي من چیست و چه کاریباید انجام دهم

لیکن هرگاه زمان به کمال آید خداوند پاسخ اعتماد خـادم خـود را خواهـد    

  .داد

  :بهایی که دیگران می پردازند

از شخصـی کـه عهـده دار مسـئولیت     در خدمت رهبري غالباً اطرافیان بـیش  

  .رهبري شده است بها می پردازند و بعضاً بهاي سنگینی نیز پرداخته اند

هنگامی که از فرِد میچل دعوت به عمل آمد تا مسـئولیت سـردبیري نشـریۀ    

انگلیسی زبان بشارت درون مرزي چین را عهده دار گردد می دانست که عالوه بر 

  :او در این خصوص نوشت.بهاي الزمه سهیم گردندخود او عزیزانش نیز باید در 
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مـن بـه   .تمایلی جهت کار بیشـتر نـدارم  .دستان من به اندازة کافی پر هستند"

اندازة کافی زندگی کرده ام و آنقدر مسئولیت داشته ام که دیگـر مسـئولیت تـازه    

  ".اي نباشم پذیرش هر مسئولیتی مستلزم آمادگی براي پرداخت بهاي آن است

 :نامه اي که براي یکی از فرزندان خود ارسال کرده بود نوشتبعد در 

موضوعی هست که مدتها باعـث رنـج   .غم بزرگی بر قلبم سنگینی می کند"

من هرگز نتوانستم آنگونه که الزم است به تو،مادرت و سـایر بچـه   .من شده است

به هیچ وجه نمی خـواهم بـا   .حصاد فراوان است و کارگر اندك.ها رسیدگی کنم

اما بر آن رنـج و مشـقت تو،مـادر و سـایر     .ن سخنان قصور خویش را توجیه کنمای

خواهران و برادرانت که بخاطر نام قدوس و عزیز عیسی متحمـل شـده ایـد بـدون     

  ...پاداش نخواهید بود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
*Climbing on Track.  
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از  یدر هـر بخشـ  .ستگوناگون در هر مرحله منتظر تو ا يفشارها و تنش ها

فـوق از تـوان    یکن یو گاه احساس م.شود یگرگون ظاهر مید يت با نمودیزندگ

  .است

وحشـتناك  .بـوده اسـت   1904-1906من حدفتصـل   یزندگ ين سالهایبدتر

 یام آرامـ یا.بود که اوضاع را سامان بخشد یاما کس.مه جان شده بودمیباً نیبود،تقر

 يدیجد يزهایرند،او چیگ یتو را دربر م رسند و یاز حضور او فرا م و استراحت

ده ام کـه  یـ خـود د  یات روحـان یـ بارها و بارها در طول ح.را به تو خواهد آموخت

ــه ا  ــاً بگون ــد غالب ــ يخداون ــار م ــد کــه گــو  یرفت ــو همــراه   ییکن ــا ت حضــور او ب

ن مواقـع  یدر ا.رسد یبه بن بست م يو يتو نسبت به کمک ها یخودآگاه.ستین

ت یگر دربـارة هـدا  یکـد یمـا بـا   .من داشت يبرا يمؤثر يها ییلر راهنمایهادسن ت

ت یمـان خـود هـدا   یا ين سالهایدر نخست: او به من گفت.میگفتگو کرد یاله يها

دانم  ینکه میرغم ا یبا گذشت زمان عل.افتمی یرا واضح و آشکار درم یاله يها

آلود مه  ییدر فضا همواره ییبرد گو یش مرا بکار میش از پینم که خدا بیب یو م

  ".د انجام دهمیبایست و چه کاریمن چ يدانم گام بعد یقرار دارم که نم

د خداوند پاسخ اعتماد خـادم خـود را خواهـد    یکن هرگاه زمان به کمال آیل

  .داد

  :پردازند یگران میکه د ییبها

ت یکـه عهـده دار مسـئول    یش از شخصـ یان بـ یغالباً اطراف يدر خدمت رهبر

  .ز پرداخته اندین ینیسنگ يند و بعضاً بهاپرداز یشده است بها م يرهبر

ۀ ینشـر  يریت سـردب یدعوت به عمل آمد تا مسـئول  چلیکه از فرِد م یهنگام

دانست که عالوه بر  ین را عهده دار گردد میچ يارت درون مرزشزبان ب یسیانگل

  :ن خصوص نوشتیاو در ا.م گردندیالزمه سه يد در بهایز بایزانش نیخود او عز
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مـن بـه   .شـتر نـدارم  یجهت کار ب یلیتما.پر هستند یه اندازة کافدستان من ب"

ت تـازه  یگـر مسـئول  یت داشته ام که دیکرده ام و آنقدر مسئول یزندگ یاندازة کاف

  ".آن است يپرداخت بها يبرا یمستلزم آمادگ یتیرش هر مسئولینباشم پذ يا

  :از فرزندان خود ارسال کرده بود نوشت یکی يکه برا يبعد در نامه ا

باعـث رنـج   هست که مدتها  یموضوع.کند یم ینیبر قلبم سنگ یرگزغم ب"

ر بچـه  یمن هرگز نتوانستم آنگونه که الزم است به تو،مادرت و سـا .من شده است

خـواهم بـا    یچ وجه نمیبه ه.فراوان است و کارگر اندك دحصا.کنم یدگیها رس

ر ی،مـادر و سـا  اما بر آن رنـج و مشـقت تو  .ه کنمیش را توجین سخنان قصور خویا

د بـدون  یـ متحمـل شـده ا   یسیز عیخواهران و برادرانت که بخاطر نام قدوس و عز

  "...د بودیپاداش نخواه
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  : 14فصل 

  يرهبر يتهایمسئول

  

ـ یهر روزه بر من اسـت   که يآن بار[ همـۀ   يشـه بـرا  یاند یعن

  ]ساهایکل

                                                   

  )28: 11قر 2(

  

 يویـ ف چه در حوزة دنین تعریو ا.از رهبر بود یسیف عیخدمت کردن تعر

گفته است که از  يژنرال لرد مونتگمر.مصداق کامل دارد یو چه در قلمرو روحان

د یــخــود در جنــگ آموختــه اســت کــه پرســنل کــادر با یات نظــامیــخــالل تجرب

اسـت کـه بـه دور از     یسـ کموفـق   يک کـادر یربازان خود باشند و خدمتگذار س

  .ردستان خود باشدیدر خدمت فرمانده و ز یشهرت طلب

  :نوشته است »آموزش دروازة شاگرد«دکتر بروس در کتاب خود بنام 

از است امـا در  یک امتیگران ید يخدمت شدن از سو یانسان يدر نظام ها"

  ".گردد یاز محسوب میامتک یگران شدن یان قوم خدا خادم دیم

ر خــادم ید تصــویــگو یمــ) D.r.John.Mackay(یدکتــر جــان مــک کــ

ل ارادة خـدا  یـ تکم يپسـر خـدا بـرا   .ت استیحیر در مذهب مسین تصویتر يادیبن

ن،انجمن هـا  یخادم یعمل يد الگویبا یم يرین تصویچن.رفتیصورت غالم را پذ

شان طلب نمـوده بـه کمـال    یز اساها باشد تا بتوانند آنچه را که خدا ایو کل یبشارت

  .رسانند

گـران را مقـدم بـر    یاست کـه رفـاه و سـعادت د    یکس یقیحق یرهبر روحان

او در بروز مشکالت و  يها يو دلسوز يهمدرد.داند یت خود میش و موقعیآسا

سـت بلکـه ارتقـاء    یشـان ن یا کاستن از مقاومـت ا یف یتضع مانداران جهتیمسائل ا
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روان یـ نـان پ یهمواره اعتماد و اطم یرهبر روحان.ستت نمودن آنان ایروحبه و تقو

ن یخداوند در انتخاب جانش.دهد یخداوند جهت م يخود را در همۀ مواقع به سو

 یگـذارد کـه همـواره خـادم موسـ      یدسـت بـر کسـ    یموس یعنی بزرگ رهبر قوم

  ).11: 33خرو .(بود

  :دیگو یلر میهاست در مورد هادسن ت

 یمـ  یرا همراهـ  يکـه و  ینیرجمـع خـادم  او ب يرگـذار یگر رمـوز تأث یاز د"

تقدس قائل بـود   يکه برا يواال يارهایمع.بود يصادقانۀ و يکردند حس همدرد

هـا و   یاو در قبـال کوتـاه  .شـد  یانش نمیهرگز موجب قصور او در توجه به اطراف

توانست  یق مین طریو از هم.داد یرا بروز م ییبایت صبر و شکیاشتباهات آنان نها

  ".دینما ياری یر ارتقا و تعالیآنان را در مس

که پر زحمـت   یتیمسئول.رهبر است يتهایگر از مسئولید یکیحفظ انضباط 

ت یرعا یان تحت هر عنوانیحین مسیماب یدر روابط ف.دینما یند میو اغلب ناخوشا

و الزم  يضــرور ییو محبــت خــدا یالهــ يحفــظ ارزش هــا يانضــباط در راســتا

بـه   یبرادران اگر کسـ  ياما ا[ه است کهح کردین خصوص تصریپولس در ا.است

ن شـخص را بـه روح تواضـع    ید چنـ یهسـت  یرفتار شود شـما کـه روحـان   گ ییخطا

  )1: 6غل ] (یدر تجربه افت د و خود را مالحظه کن که مبادایاصالح کن

چون بـرادر  .[دهد یل میرا محبت تشک طیاد هرگونه رفتار انضبایاساس و بن

دارم کـه بـا او محبـت     ین  به شما التماس مـ یبنابرا) [15: 3تسا 2] (دیه کنیاو را تنب

  )8: 2قر 2] (دییخود را استوار نما

جـا دارد  .کند یموفق تر از روح انتقاد و سرزنش عمل م م و بردباریروح حل

  :میپنج نکته را در خاطر داشته باش یانضباط يوه هایش از اتخاذ شیکه پ

طرفانـه و   یکـامالً بـ   يها یاز تحققات و بررسپس د یبا یبرخورد انظباط)1

  .ردیمنصفانه صورت پذ

  .ت فرد مورد نظر را شامل گرددیریدر مجموع و بطور کل خ)2
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  .حاکم باشد یوة انضباطیروند ش درهمواره روح محبت )3

  .باشد یبه منظور بازگشت فرد خاط یهمواره توأم با کمک روحان)4

  .ودش گرددبه موقع اجرا  یت الهیپس از دعا و طلب هدا)5

د آگـاه باشـد   یبا یرهبر روحان.است يت رهبرین مسئولیت کردن سومیهدا

کند و مشابه شـبانان مشـرق    ین مقصد حرکت میکدام يبه سو يریکه در چه مس

رون بـرد  یـ کـه گوسـفندان خـود را ب    یو وقتـ .[ش گلۀ خود گام برداردیشاپین پیزم

  )4: 10و ی.] (روند یخرامد و گوسفندان از عقب او م یشان میا يش رویپ

خـدا را   ياسـت کـه صـدا    يده آل فـرد یـ رهبـر ا ":گفته است Tozerدکتر 

گـران را بـه   یکنـد و هـم د   یمـ     ص داده و هم خود از آن اطاعـت  یتشخ یبخوب

  ".کند یت میخواند و بدان سمت هدا یاطاعت فرا م

د چنانکـه  ییـ پس اقتدا به من نما[دیگو یان قرنتس میحیپولس خطاب به مس

اسـت و در   یرو چـه کسـ  یدانست که پ یماو)1: 11قر 1] (کنم یح میز به مسیمن ن

خـود   ين را به دنباله رویریتوانست سا ینان مین با اطمیبنابرا.قرار دارد يریچه مس

 یسـت خصوصـاً در قبـال کسـان    یتگر بودن همواره هم ساده نیاما هدا.دیدعوت نما

  .دارند ید و نظرات محکمیکه عقا

  :هاست گفته است.دینما يخود پافشار ياسته هاد ظالمانه برخویرهبر نبا

د آمـادة روبـر   یـ م همـواره با یـ ر آنچه ما بدان اهتمام نمـوده ا ینظ يدر امور"

رات ییـ لر بارهـا مجبـور بـه انجـام تغ    یهادسن ت.ت ها بودیشدن با مخالفت ها و ضد

ار قـاطع بـود و در   یت هـا بسـ  یضـد اما در مقابله بـا  .شد یش میبزرگ در برنامه ها

  ".ش را به انجام برساندیشد که برنامه ها یصبورانه و مداوم خود موفق م يادعاه

ک برنامـۀ  یـ ا بـه اجـرا در آوردن   یـ به راه انداختن .جسارت در شروع کردن

ش از آنکـه  یبـ  ياریبسـ .اسـت  یمهـم رهبـر روحـان    يهـا هدفمند از جمله عملکرد

ز ین یعضی يادستور دادن دارند و بر يسک نمودن را داشته باشند عطایجسارت ر

 یقـ یحق یرهبـر روحـان  .سودمندتر از به اسـتقبال خطـر رفـتن اسـت     يمحافظه کار
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شـتر از  ید بیـ او با.باشـد  یز میباك ن یا دارد مخاطره جو و بید و رویهمانقدر که د

  .آنکه محافظه کار باشد از قوة ابتکار بهره مند باشد

م امـا  یکنـ م کـه از ورود بـه مخـاطرات اجتنـاب     یدهـ  یح میت ما ترجیاکثر

مـداوم خـود خطـرات     يوسـته بـا دعاهـا   یاو پ.شـتافت  یپولس به استقبال خطـر مـ  

ن ید با دقت کامل تخمیبا یمخاطرات راه را م.نمود یش را برآورد میخو يفرارو

برداشـته انـد کـه در مسـح      یسا رهبرانیخ کلیمان را در تاریا ين گام هایبلندتر.زد

  .و برآورد کرده اندبا تهور و جسارت خطرات را شناخته  یاله

ت برخـوردار اسـت   یحیدر عـالم مسـ   یـی از دوستان من که از رتبۀ واال یکی

 ین نکتـه پـ  یـ ش بـه ا یگذشتۀ خـو  ينوشته بود که ضمن بازنگر ينامه ا یراً طیاخ

در انجـام امـور بـوده     یاز فقدان تهور کاف ین اشتباهاتش ناشیشتریبرده است که ب

  :ستگفته ا) Mowll(اسقف اعظم ماول.است

شـه  یاط را پیـ کـه احت  یملکوت خدا هرگـز بدسـت زنـان و مردانـ     يمرزها"

  ".افتیساخته اند گسترش نخواهد 

 یان خـود بـ  یـ ز اطرافیـ اط آمیاحت يتواند نسبت به مشاوره ها یک رهبر نمی

 يرضـرور یغ يایـ از بـروز خطا  یین مشـاورده هـا  یدر اغلب مـوارد چنـ  .توجه باشد

ار یهشـ  یشـه گـ  یاط پیـ نسبت بـه افـراط در احت  د یاما رهبر با.کرده است يریجلوگ

د یـ او نبا ین زمـان یدر چنـ .از خـدا دارد  ییایداند رو یکه م یباشد خصوصاً هنگام

مان در تهور و شجاعت شـوند چـون   یاط مانع از برداشتن گام ایاجازه دهد که احت

  .او وهم آنان را فراخوانده است داند که خدا هم یم

گـر  یو آگاهانـه بـه انجـام آن از د    يم ارادعهده دار شدن مسـئولت و اهتمـا  

ن مهـم را نداشـته   یـ رش ایپـذ  یچه اگر او آمـادگ .باشد یرهبر م یات عملیضرور

رش یوشع با پذی.ستیبرخوردار ن یروحان يرهبر يت الزم برایباشد الجرم از کفا

خود را بـه اثبـات    اقتیو ل ییتوانا یپس از موس ير رهبریت خطیبالدرنگ مسئول

توانسـت بـر ضـعف خـود بهانـه آورد اا هرگـز        یم یشتر از موسیاً او بمسلم.رساند
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شـن را  ین مهم گردن نهـاد و خو یاو شجاعانه بر ا.دیرا مرتکب نگرد یین خطایچن

  .وقف انجام تعهد خود نمود

 یخال يد جایشع بدون تعلل و تردیا به آسمان صعود نمود الیلیکه ا یهنگام

در هـر مـورد عامـل    .نبوت را برعهده گرفـت  ریت تداوم مسیاو را پر کرد و مسئول

چ یگـر هـ  ید ینانین اطمیبا چن.بوده است ینان از دعوت الهیاثبات کننده همانا اطم

بـه  *ریرابـرت اسـپ   یدر کتاب زنـدگان .ا بهانه وجود نداردید،تعلل یترد يبرا ییجا

بـا   یرغـم اخـتالف زمـان    یشده است که عل ياسقف اعظم بنسون گردآورازنقل 

  :ان توجه هستندیهنوز هم کارآمد و شا یلدوران فع

 زیروزانۀ خود بپره یاز تعلل و مسامحه در آغاز کار اصل. 

  وقت .زمان الزم غرولند مکن یا کوتاهیبخاطر کثرت مشغله

 .رمت شمایرا غن

  بـه   لـب  مبادا يا نامه ها روبرو شدیاگر با انبوه درخواست ها

 .ییت و ناله بگشایشکا

 مبالغه مکـن و دربـارة    يعهده دارکه بر یفیخصوص وظا در

 .و آرامش رفتار کن يمشقات خود گزافه مگو بلکه با خرسند

 از خـدا طلـب نمـا کـه      ییرا نکوهش نما یش از آنکه کسیپ

 .یدربارة او داشته باش یقیمحبت حق

 مقامات مافوق خـود   از طرف د و تشکرین،تمجینخست یدر پ

 .مباش

 نگرفـت احسـاس    تـو مـورد توجـه قـرار     يا رأیت یاگر موفق

 .مکن یتابیو ب يناخرسند

 زیبپره ییاز پرگو. 

  م مـدان و  یرا سـه  يگـر یشـخص د .سرزنش ها را تحمل کـن

 .تفاوت مباش ینسبت به آنها ب



 رهبري روحانی                                                                      ١٠٧

 

 ١٠٧

 بـه شـخص    يرا کـه تـو کـرده ا    یاز و شهرت طرحـ یاگر امت

ــد پر يگــرید ــر  یدادن  يشــان خــاطر و مضــطرب مشــو بلکــه در هــر ام

 .شکرگزار باش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
*Life of Robert.E.Speer.  
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  : 15فصل 

  رهبر يشات فرا رویآزما

  

  ]م را امتحان کردیخدا ابراه... و [

  )1: 22دا یپ(                                             

س او را تجربه یابان برده شد تا ابلیبدست روح به ب یسیآنگاه ع[

  ] دینما

                                                                                               

  )1: 4 یمت(

  

 يشـات متعـدد  یات و ازمایـ ر خـدا بـا وسوسـه ها،تجرب   یدر مس یرهبر روحان

گـردد   یروحـان  يت هـا یکه عهده دار مسـئول  یهر شخص يبرا.مواجه خواهد بود

  .با وسوسه ها وجود ندارد ییارویاز رو يزیگر

  .د آماده باشدیرسند و او با یشات فرا میآزما

  :سازش کردن

افتن به یدست  يبرا یده انگاشتن اصول و ضوابط اخالقیاندك ناد يبه معنا

ارهـا همـراه   یو نـزول از مع  ینیک چندگام عقب نشیباشد که همواره با  یتوافق م

مجـادالت  .ل استیه دخین قضیارها و ضوابط عموماً در ایران معیکاستن از م.است

ار یـ از وسوسـۀ سـازش را در اخت   یل و کـامل یو فرعـون نمونـۀ اصـ    یسمو یحماس

بر خـروج قـوم از    یمبن یر موسیدر قبال هدف انعطالف ناپذ.دهد یخواننده قرارم

 یه در صدد ناکام گذاردن موسلیهود،فرعون با توسل به مکر و حیمصر و پرستش 

ن ین زمیادر  خود يخدا يد و برایبرو: ن استیشنهاد او چنین پینخست.دیآ یبرم

 يهست کـه بـرا   يازید چه نیگو یگر میبه عبارت د) 8:25خرو .(دیبگذران یقربان



 رهبري روحانی                                                                      ١٠٩

 

 ١٠٩

 یباشـ  یمذهب يفرد یتوان ین جا هم میهم.یا پشت کنیخود به دن يپرستش خدا

  .ییت را عبادت نمایو خدا

دهـد کـه    یشنهاد مـ یپ اًدافتند فرعون مجد یله کارگر نمین حیکه ا یهنگام

د چـرا خـود را بـه    یـ خواهـد بگو  یدر واقع مـ ) 25: 8خرو (دیروار دور میکن بسیل

هـم متعصـب    اسـت امـا آنقـدرها    یزخـوب یمـذهب چ .دیافکن یزحمت و دردسر م

 "ایـ دن"خصوصاً همـواره در دسـترس   .دید و عبادت کنیبمان "ایدن"ک ینزد.دیمباش

کنـد کـه    یشنهاد میپ یعیق طبین وسوسۀ خود با سوءاستفاده از عالیدر سوم.دیباش

شـنهاد  یگر سخن پیبه د) 10: 10خرو (افراد بالغ قوم بروند اما اطفال در مصر بمانند

پس مردان قـوم را بـا خـود همـراه کـن امـا        یداده است که حال چون مصمم هست

اساسـاً زنـان و   .يز به مشـقت راه دچـار سـاز   یندارد که زنان و کودکان را ن یلزوم

لـه وسوسـه گـر    ین حیدر آخـر .دارندشما ن يارهایت از معیدر تبع يفرزندان اجبار

د و خداوند را عبـادت  یبرو: دیگو یم يماد يها یخود با دست نهادن بر دلبستگ

شـنهاد  ین پین ایشکل امروز) 24: 10خر (شما بمانند يفقط گله ها و رمه ها.دیینما

و  ییراسخ شـما در تضـاد بـا شـغل،حرفه،دارا     دیند اعتقاد ین است که مگذاریچن

  .ردیار گقر اینهاامئال 

شنهادات فرعون شده و یخود متوجۀ مکر نهفته در پ یت روحانیبا درا یموس

ش بـزرگ خـود   ین آزمـا ین او از نخسـت یبنابرا.را پاسخ داده بود يهر بار قاطعانه و

  .رون آمدیسربلند ب

  :یجاه طلب

قــرار  یر رهبــران بــزرگ در معــرض وسوســۀ جــاه طلبــیهماننــد ســا یموســ

ستاده بود قـوم کـه از   ینا در حضور خدا ایا در کوه ستنه یکه موس یهنگام.گرفت

نمودنـد تـا او را    یـی د شده بودن  اقدام بـه سـاختن گوسـالۀ طال   یناام يبازگشت و

خته شدن خشم خداوند شد یعملکرد آنان موجب برانگ.ندیبعنوان خدا پرستش نما

  :فرمود یپس به موس
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ر ا  شـان یشان مشتعل شده ایو اکنون مرا بگذار تا خشم من بر ا[

  ]خواهم ساخت م یهالك کنم تو را قوم عظ

  )10: 32خرو (                  

توانسـت عـذر    یاو قاعـدتاً مـ   يشنهاد مطرح شده از سویسخنان خداوند و پ

گشـته و   یتلقـ  یموسـ  ياز سـو  ين رهبریت سنگیدر فرو نهادن بار مسئول یموجه

ر یغـافلگ  يامـا بگونـه ا  .رددقلمداد گـ  یشرفت شخصیپ ين فرصت مغتنم برایبهتر

ــه و ا   ــنش فداکاران ــاهد واک ــده ش ــ یکنن ــۀ موس ــال پ یثارگران ــ یدر قب ــنهاد اله  یش

ک لحظـه هـم   یـ  یحتـ .جالل خدا و سـعادت قـوم بـود    يپاسخ او صرفاً برا.میهست

بخـاطر شـفاعت او بـود    .نگرفت يدر ذهن او جا يو منفعت فرد یشۀ جاه طلبیاند

  )14ه یآ.(که بال از قوم گذشت

  :دشوار يت هایبا وضع ییروایرو

ن بـود  ید ایپرس یاز رهبران م) John.Mott(که جان مات یاز سؤاالت یکی

د؟ او همواره رهبران را یشو یدشوار چگونه روبرو م يت هایط و موقعیبا شرا: که

دشـوار روبـرو    يت هـا یط سهل با موقعیشرا ينمود که به جا یق میب و تشویترغ

آنان بـه   يها ییت ها و توانایست که به اعتقاد او قابلا ين مواردیرا در چنیز.شوند

 يت هـا یـ در موقع یقـ یل و حقیاصـ  يرهبـر ": گفـت  یاو م.دیرس یمنصۀ ظهور م

  ".ردیگ ین نحو شکل میسردرگم کننده و دشوار به بهتر

م که هرگـز در  ید بگویداشته باشم با ییا گزافه گویبدون آنکه قصد مبالغه 

رهبـران نبـوده    ينحـل فـرا رو  یال ییده و بحران هایچین پیچن یطیخ شرایطول تار

خواهند که بسـالمت بـه    یم یو اگر رهبران روحان.شود یده میاست که امروزه د

در مشکالت را آموخته و وجـود آنـان را چـون     یرشد و بالندگ باید مقصد برسند

  ؟خدمت بنگرند يان عادیجر

 یتیدر مـوقع  یسـ دند مویسرخ رسـ  يایل به ساحل دریکه قوم اسرائ یهنگام

ان یخود،سـپاه  يفـرا رو  يایـ او در برابـر در .نحل قـرار گرفـت  یبس دشوار بلکه ال
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ط یدر آن شـرا .مردم،تنهـا بـود   يت هـا یب قوم و اعتراضات و شکایفرعون در تعق

 يا در مصر قبرها نبود که ما را برداشته ایآ.[ر صفر تنزل کرده بودیۀ قوم به زیروح

در حضـور   ییمان به تنهـا ی،مرد ایاما موس) 11: 14 خرو] (م؟یریتا در در صحرا بم

و  یلـ یتخ یلـ یوس ظاهراً خیوحشت زده و مأ يها یلیپاسخ او به اسرائ.ستادیخدا ا

ار یدرخشان و بس يقت آن است که سخنان او اثبات رهبرینمود اما حق یم ییایرو

ـ .[بــود  يو یعــال  دن یترســ  يبــرا  یل عقالتــ یــ کــه قــوم دل  یدر حال] دیمترسـ

ش آمدند و درنگ یان مهاجم فرعون بسرعت پیکه سپاهیدر حال] دیستیبا.[داشتند

  .استقبال از مرگ بود يبه معنا

بطول  یلیت آن خیکه ظاهراً درنظر قوم روئ] دینیو نجات خداوند را بب[

  )13-11: 14خرو .(نمود یم             ار دور یشان بسید و از ایانجام یم

نـاممکن توسـط خداونـد بـه      یتیبـا مـوقع  مان در مواجهه ین مرد ایت ایحقان

                :افتید و نبوت او تحقق یاثبات رس

  .]دید دیگر نخواهید تا ابد دیدیان را که امروز دیرا مصریز[

نکتـۀ محکـم و   .دنـد یدشمنان خـود را بـه چشـم د    يقوم نجات خدا و نابود

ور از کـه در سـکوت و بـد    یگردد هنگـام  ینجاست که خدا خرسند میآموزنده ا

ض او یم و در پاسخ اعتمـاد و توکـل مـا قـوت و فـ     یشتن را بدو سپاریاعتراض خو

که همـه   یطیراشم برد و در یتوان یکه گمان نم ییآن هم در جا.گردد یم يجار

  .رسد یز ناممکن بنظر میچ

واقعـاً دشـوار و    یطین غالب اوقات با شـرا یچ يلر مبشر درون مرزیهادسن ت

کـه از   يکه به تجربه آموخته است کـه در هـر امـر    گفت یاو م.سخت روبرو بود

رممکن،دشـوار،و  یغ: گذارده شود سه مرحله وجود دارد يجانب خدا برعهدة فرد

  .دهیبه انجام رس

  

  ؟يده ایسرخ رس يایت به ساحل دریا در زندگیآ
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  ست؟یاز تو ساخته ن يگر کاریکه د ییجا

  بازگشت يبرا یادامه و نه راه ياراینه 

  اردوجود ند يگریراه داما  ییجو یم

  آنگاه منتظر خداوند باش و به او اعتماد کن

  ختیهراس خواهد گر و ظلمت

  سازد یدن خواهد گرفت که آبها را منشق میورز يتندباد

  برو... بگوش جان خواهد آمد ییانگاه ندا

  ت کندیا هدایکه او تو را به عبور از در یآن

  يش از آن نشناخته ایکه پ ینیبه سرزم

  خت چنانکه دشمنانتیت از تو خواهند گریترسها

  بود یر کمند ترس نخواهیگر اسید

  دیجد یسرود در مکان یتو جالل او را خواه

  »نتیجانسون فل یآن«   .خود ساخته است يکه او به دستها یمکان

  

  :ورزیدن قصور

 يرا که بـه تصـور مـا بـر بلنـدا      يدرون قلوب افراد يم ژرفایتوانست یاگر م

الکسـاندر مـک   .میشـو  یر مـ یم قطعاً شگفت زده و متحیکنند بنگر یر میامواج س

از جلسات خـود   یکیان یپس از پا کالم خدابرجسته مفسر) ..... Mclayen(الرن

ن ینچنـ ید ایـ گـر هرگـز نبا  ید: نمـود گفـت   یصـال مـ  یتاز اس یکـه حـاک   یبا حـالت 

افتـه از  یو برکـت   يبـود کـه جماعـت بـا خرسـند      ین درحـال یو ا".کنم یسخنران

کـه   يک رهبـر بـا حـوزه ا   یـ نحـوة برخـورد   .کردنـد  ی،محل را ترك مـ یسخنران

 یبر خـدمات آتـ   ییر بسزایروبرو شده است تأث یکند در آن با ناکام یاحساس م

ن استدالل کنند که شکسـت پطـرس   یها چن یان دارد بعضامک.خواهد داشت يو

شه یهم يارا بر يدر صحن شورا درب رهبر يبه استاد خود و انکار و يدر وفادار
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توبـۀ  .گـر اسـت  ید يقت به گونه ایاما حق.ده استیچیبسته و طومار آن را در هم پ

را در  نینو یکه به استاد خود داشت فرصت یق و صادقانه او توأم با عشق واقعیعم

 یض بیاد گشت،فیکه گناه زیرا جائیز.او گشود يخدمت بر رو يتازه برا ییفضا

  )20: 5روم .(دیت افزون گردینها

م کـه  یابیـ  یکتاب مقدس بوضـوح درمـ   يت هایشخص یدر مطالعه و بررس

روبـرو شـده    ییها یات خود با شکست ها و ناکامیاز ح یاز آنان در مقطع یبرخ

کن انابت یل.ر بوده استید و چشمگیار شدیشان بسیا يها یبعضاً ناکام یاند و حت

آنـان  .رنـد یض خـدا قـرار گ  یت فراوان فیده تا در امنیو بازگشت آنان موجب گرد

 Froudeبنـام   یمـورخ .شـناختند  یدوبـاره مـ   يفرصـت هـا   يخدا را بعنوان خدا

هـا و   یشـود نـه بـا ناکـام     یده مـ یات او سـنج یانسان با ح يارجمند": نوشته است

 يبا خطر مرگ زبان به انکار موال ییاروین رویپطرس رسول در نخست.اتشقصور

شـناخت و از نقـاط    یمـ  یعت او را بخوبینت و طبیاو که ط يخود گشود اما موال

ش را بـر آن  یسـا یباشد که کل يد تا صخره ایآگاه بود پطرس را برگز يضعف و

  ".دیبنا نما

 یان نمیعنوان نقطۀ پاگران را بیا دیاست که شکست خود  یرهبر موفق کس

  .دینما یم ین باور اعمال خود را سازماندهینگرد و با هم

  :دنیحسادت،رشک ورز

ک یـ نـد کـه موجـب تحر   یآ ید میپد ییت هایرهبر موقع یبعضاً در زندگان

را  يز تحربـه ا یـ آن مرد بزرگ خدا ن یموس یحت.شود یان میحس حسادت اطراف

ــت   ــته اس ــر گذاش ــت س ــا یا.پش ــاد نارض ــی یتیج ــا یک ــداول آن  ياز روش ه مت

و بـرادرش   رخـواه  ياز سـو  ین چالش اندوهبار موسـ ینخست.است) سیابل(یمدع

سـت از  یبا یان قوم قاعدتاً مـ یخ مؤنث در مین شیم در مقام نخستیمر.شکل گرفت

همسـر   یکراهت حسادت در نظر خدا آگاه بوده باشد اما در تقابل با اقتـدار موسـ  

ــراریاو را دســتما یحبشــ ــراض ق ــ ۀ اعت ــانزجــار و نفــرت پد.دهــد یم ــوی  ینیدة ن
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ک یـ ده خـاطر کـرده بـود در نفـرت از حضـور      یـ م را رنجیکه مر یحسادت.ستین

کـامالً آشـکار   ).12 اعداد.(دیان معرکه کشانیز به میافت و هارون را نیگانه نمود یب

محسوب شـوند   یل نبوده اند که مقام دوم پس از موسیو هارون ما میاست که مر

کـه   ين کننـده ا یـی ت تعیـ س تالش کردند تـا بلکـه او را از موقع  یلک ابیو با تحر

خـدا پنهـان شـده     يرت بـرا یـ حسادت آنها در پس حجاب غ.داشت معزول سازند

ز تکلـم  یـ تکلـم نمـوده اسـت؟ مگـر بـه مـا ن       ییبـه تنهـا   یا خداوند با موسیآ.[بود

بـا  در سخن گفتن از جانب خـدا   یموس ياز انحصاریرش امتیآنان از پذ].ننموده؟

  .ده بودندیمردم امتناع مرز

قـاٌ  یرغـم آنکـه عم   یعل.ز استیار عبرت انگیان بسین میدر ا یواکنش موس

ت خود بر زبان نداند چون توجه او یدر اثبات حقان یحه دار شده بود اما کالمیجر

لذا کالم خدا دربارة او شـهادت  .ت خودشیتماماً معطوف جالل خدا بود نه موقع

ن یزمـ  يکه بـر رو  یع مردمانیشتر از حمیم بود بیار حلیبسمرد  یموس[دهد که یم

ن یـ از خود دفاع نکرد امـا خـدا اجـازه نـداد کـه ا      یاگرچه موس.)3: 12اعد .] (اند

از آنجا که حرم در مالءعام واقع شده بود الجرم .ابدیه خادم او ادامه یمنازعه بر عل

مـرض بـرص    م بـه یپس مـر .شد یت میست توسط همگان روئیبا یز میمجازات ن

بـود کـه او    یگنـاه  ینیه سـخت خداونـد نشـانگر سـنگ    یتنب) 10: 12اعد (مبتال شد

او به .دیدرخش یگر عظمت موسیک بار دی.دیه خادم مسح شده مرتکب گردیبرعل

ت یـ ن روایـ ا.م با خدا سخن گفـت و خداونـد او را اجابـت فرمـود    یشفاعت از مر

ده در تقابالت رشک یبرگزکه خدا او را  يمرد.دارد يرهبر يبرا يدرس ساده ا

تگر یحمـا  يچرا که او در دستها.ت خود نداردیبه اثبات حقان يازیان نیآلود اطراف

پـس چـرا   : [م فرمـود یخ مریخداوند در توب.باشد یت الزم برخوردار میاز امن یاله

ن چـالش توسـط قـورح و    یدوم].د؟یت آوردیشکا ید که بر بندة من موسیدینترس

 یو هــارون حســادت مــ یز بــه موســیــآنهــا ن.رددگــ یمــ يزیــروانش طــرح ریــپ
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شـان  یان ایـ شان مقدس انـد و خداونـد در م  یک از ایجماعت،هر  یتمام:[دندیورز

  )3: 16اعد ] (د؟یافراز یشتن را بر جماعت خداوند برمیاست پس چرا خو

 ید؟ چه کسـ ید سرآمد قوم باشیبا یگرا چرا فقط شما دو نفر میبه عبارت د

ا یآ: [گر گفتندید؟ و بار دیان خداو قوم باشید واسطۀ میوانت یگفته است که شما م

تـا   يرون آوردیب) مصر(است ير و شهد جاریکه به ش ینیکم است که ما را از زم

اعـد  ] (؟يخود را بر ما حکمران ساز یخواه یکه م يما را در صحرا هالك ساز

16 :13(  

د ید چشم پوشت خویا دفاع از موقعیت یمجدداً از اثبات حقان یاگرچه موس

کـه   ینیخادم يخداوند برا.فرمود يان داوریاما خداوند مداخله نموده و بر شورش

او بـه آنـان  افتخـار    .م داردیعظـ  يریـ شان را مسح نموده است غیده و ایخود برگز

ــد از ایم ــان حمایکن ــش ــی ــنما یت م ــد و حقانی ــان ی ــات رس ــه اثب ــان را ب ده و یت آن

  .سازد یتفع ماجاتشان را مریاحت
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  : 16فصل 

  اریض اختیهنر تفو

  

شـان را  یل انتخاب کرده ایاسرائ یمردان قابل از تمام یو موس[

  ]قوم ساخت يرؤسا

                                                                                                   

  )25: 18خرو (

  

ت هــا و یــص قابلیشــخقــدرت ت: عبــارت اســت از يز تعــارف رهبــرا ییکــ

که بـه آنهـا    يت ها در تناسب با کاریب ظرفیگران توأم با ترکید يت هایمحدود

  .دیخود را ارائه نما ين هایمحول گردد تا هر شخص بتواند بهتر

شـان  یافـراد بد  يت هایکه موفق شود امور مختلف را با شناخت قابل يرهبر

کسـون هاسـت   ید.ئه کرده استرا ارا يرهبر ين نمونه و الگویواگذار کند باالتر

ــا":گفتــه اســت "نیچــ يبشــارت درون مــرز"ریســردب ح و یشــناخت صــح ییتوان

ت نمـودن آنـان در   یگوناگون افـراد مختلـف و هـدا    يت هایص درست قابلیتشخ

نـد  یخـود برآ  يت هـا ین نحو از عهـدة انجـام مسـئول   یکه بتوانند به بهتر ییرهایمس

  .اشدب یچون ما م ینیعملکرد مبشر یاساس یژگیو

دهـم هـزار نفـر را مسـئول      یح مـ یمن ترج"ز گفته است که ین يمود.ال.يد

  ".م تا آنکه خود هزار کار مختلف را انجام دهمیانجام امور مختلف نما

ار نمـود هنـر   یـ ض اختیشـان تفـو  یب خاطر بدیبتوان با طکه  ينش افرادیگز

بـه   یلیباشد تما یش خرسند میکه از اعمال قدرت خو یکس.است یقیحق يرهبر

گـران اسـت امـا از    یت به دیک سو خواهان سپردن مسئولیاز .ار نداردیض اختیتفو

باشـد کـه بـه اصـطالح زمـام امـور را از کـف         يخواهد بگونـه ا  یگر نمید يسو

ندارد که منشاء اثر بودن خود  یلیر منصفانه بوده و تماین کار بنظر او غیچه ا.بدهد
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ر یبنفس تفس اعتماد توان به عنوان فقدان یرا تنها م ین نگرشیچن.ر سؤال ببردیرا ز

 ياگر به جوانان فرصت داده شود ممکن است بتوانند کارها را بـه نحـو بهتـر   .کرد

ارات یکه اخت یتوانند تجربۀ الزم را بدست آورند مادام یانجام دهند اما چگونه م

قـرار دارد   یروحـان  يگاه رهبـر یکه در جا یشان داده نشده باشد؟ شخصیالزم بد

 يه ایو ثانو یات فرعیوسته گرفتار باتالق جزئید پیایبر ن یندگینانچه از عهدة نماچ

کند بلکه اساسـاً   یل میتحم يو يرا بر شانه ها یخواهد شد که نه تنها بار مضاعف

از عهـدة   نیاو همچنـ .سـازد  یز منحـرف مـ  یت خود نیمسئول یاو را از اهداف اصل

د بـر  یـ تأک.ز برنخواهـد آمـد  یـ ش نیاسـ یکل يدر اعضـا  يل رهبـر یفعال کردن پتانس

د یـ شـوند نـه تنهـا مؤ    ین بهانه که کارها بهتر انجام میانجام دادن امور با ا يانفراد

 يرهبـر .باشد یمورد م یناموجه و ب ياست بلکه گواه غرور نانهیکوته ب یخط مش

 ییو کارآ یاثربخشزان یق است بر میار دقیت ها بسیت اولویص و رعایکه در تشخ

نهـاد   ياعضـا  یحین مسیانگذار انجمن مبشریمپسون بنیدکتر س.اهد افزودخود خو

شـان را  یخود ا و از آنجا که گذاشت یخود آزاد م يایعطا يریفوق را در بکارگ

 یخـود قلمـداد مـ    ياز نحوة رهبر یت آنان را بازتابیموفق عدم نش نموده بودیگز

از  یکـ ی.داشـته باشـند   نانیرهبر خود اطم يت هاید از حمایاعضا همواره با*.نمود

در طول ده سال خدمتم در هلنـد  ":همکاران دکتر مات درخصوص او نوشته است

بود کـه او   يفخر من اعتماد.دکتر مات بود يت هایمن حما يرن منبع کایبزرگتر

که از من داشت  یاو و سطح انتظارات يت هایبدون شک حما.نسبت به من داشت

  ".ن مشوق و محرك من بوده اندیبزرگتر

و  یندگیهنر نما یعنین مهم یمقدس درخصوص ا ير کتاین تصویروشن تر

خرو .(افتی یترون به موسیمانۀ یح حکیتواند در نصا یار را میض اختیتفو ییتوانا

18 :1-27(   

  
*Life of A.B.Simpson  
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آنـان  .داشـتند  یبـه سـازمانده   یاز مبرمیل پس از خروج از مصر نیقوم اسرائ

ن زمـان  یاما در ا.دن طعم استقالل را نداشتندیرگز فرصت چشبودند که ه یبردگان

افته ینظام  یست مبدل به ملتیبا یشان جان گرفته بود و میان این در میک ملت نوی

 یوارد مـ  یموسـ  ين تحـوالت بـر شـانه هـا    یـ کـه ا  ینیسـنگ  اریفشار بس.شدند یم

ن یآغـاز او مشـاهده نمـود کـه از    .ترون را موجب گشتندیمانۀ یح حکیآوردند نصا

 یمشغول رتق و فتق مشکالت ظـاهراً بـ   یشب موسن ساعات یق صبح تا واپسیدقا

خـدا   یقوم همچون وحـ  يبرا یمات موسیتصمحرمت کالم .ان افراد قوم استیپا

موجود را  يتاب تحمل فشارها يادیمدت ز يبرا یترون متوجه شد که موسی.بود

متقاعـد   شیت هـا یسـئول ض میرا در تفـو  يمحکم ول ینخواهد داشت لذا با دو دل

ن امـر  یـ را که ایز.د شدیز که با تو هستند خسته خواهین قوم نیتو و ا:[نخست.نمود

ق ید تصدیل اول مویدل) 18ۀ یآ] (کرد یتوان ین را نمین است تنها ایتو سنگ يبرا

موجب اتالف وقـت   یروش موس: دوم.بود یو عصب یت در توان جسمانیمحدود

ن آن یمـراجع .گرفـت  یصـورت مـ   يکار بـه کنـد   شرفتیشد و پ یم يادیار زیبس

ک سو یت ها از یم مسئولیکردند اما تقس یافت نمیرا که انتظار داشتند در یتوجه

ۀ یآ(خاطر مردم را بدنبال داشت یگر ترضید يد و از سویانجام یع امور میبه تسر

23.(  

سـت در مقـام   یبا یمـ  یموس: گر را ارائه کردیشنهاد دیترون دو پین پس آزا

م دهد و امـور مـرتبط بـا    یرا تعل یندة خدا به کار خود ادامه دهد،اصول روحانیانم

توانسـت مشـکالت بغـرنج و     ین پـس او مـ  یـ دوم از ا.را سامان بخشد يقانونگذار

ــام واســطه و نما یال ــرد ینحــل را در مق ــه حضــور خــدا بب ــده ب ــآ_.ن و  20-19ات ی

و از ) 24.(گرفـت رش قـرار  یمـورد پـذ   یموس يترون از سویمانۀ یح حکینصا).26

بـر   يشـتر یتوانسـت تمرکـز ب   یمـ  یموسـ .دیـ ق در چند جهـت منتفـع گرد  ین طریا

و  نهـان  ينکه اسـتعدادها یگر اید.خود در مقام رهبر قوم داشته باشد يت هایمسئول

ن یسوم مردان منتخب مبدل بـه متحـد  .دیرس یشناخته ناشدة افراد به منصۀ ظهور م
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را  یملّ يملموس از رهبر یطرح ینجام موسو سرا.شدند یثابت قدم و وقادار او م

 یرا بر عهده م يده ایف خودگزیگاهاً وظا.کرد يزیر یپس از خود پنده یآ يبرا

بهتر آن است که .گران بهتر از ما قادر به انجام آنها باشندیم که احتمال دارد دیریگ

شـان  یرهام و در انجام آنچه برعهده گرفته اند ییرا به آنها محول نما ين مواردیچن

 یا به اصطالح کا را خـراب کردنـد بـاز هـم مـ     یاگر دچار خطا شدند  یحت.میساز

  !افتن به کمال مطلوبیدست  يسخت برا یشاتیآزما.میشان را آزاد بگذارید ایبا

قـوم بـه رتـق و     دةیـ دتر از هفتار برگزیقادر بود بهتر و مف یبدون شک موس

ک یشتر از یب يزیمروزه چادامه می داد ان امر مصرانه یاما اگر بر ا.فتق امور بپردازد

  .خاطره در ذهن ها نبود

در نظـر گرفـت    یاوران موسینش یکه در گز ییارهایترون با معیشنهادات یپ

ز بـه  یـ گرا را نیت فوق نکتۀ دیروا).21ۀ یآ( باشد یم يو یرت روحانیگواه از بص

چ وجـه  یهف فاحش است و به ینکه برعهده گرفتن وظایآموزد و آن ا یرهبران م

  .گردد یخاص محسوب نم یتیمز

ص داده و یخـود را تشـخ   يت هـا یار خوب است کـه صـادقانه محـدود   یبس

م قطعـاً از عواقـب   یر پا بگذاریدر خدمت خدا ز یعت را حتیاگر قانون طب.میریبپذ

 یت الهیم در عوض هدایتوان یم یما به سادگ.م ماندیند آن مصون نخواهیناخوشا

و خـدا در آنچـه کـه    .میریـ را برعهده بگ يمتعدد ییتهایئولان مسیر اطرفایتحت تأث

دربــارة دکتــر .ســتیبــر مــا عــارض خواهــد شــد مســئول ن يج پرکــاریبعنــوان نتــا

ست انگلستان گفتـه انـد   یمتد يسایکل يونریسیر سازمان میدب) sangster(سنگستر

م کـار  یت تقسیح از اهمیدرك صح يت او در رهبرین رمز موفقید بزرگتریشا:که

شـه  یاو هم.دیگز یاو همکاران خود را با دقت تأم بر م.ار بوده استیض اختیفوو ت

   *".ن هنر بودیسرآمد ا

  
*Doctor Sangster 
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ن نوشـته  یدربارة رهبـر خـود چنـ    يونریسیاز کارمندان انجمن بزرگ م یکی

  :است

جـاد  یردسـتان خـود ا  یداشـت و هرگـز در امـور ز    يرهبـر  يقتاً عطایاو حق"

  ".فه اش را انجام دهدیب خاطر وظیتوانست با ط یهر کس م.کرد یاختالل نم

  :گر درخصوص او گفته استید يکارمند

آنها را .تواند باشد یم يدانست که هر کس عهده دار انجام چه کار یاو م"

د یـ د یکـه مـ   میتنهـا هنگـا  .خـود را عرضـه دارنـد    ين هایگذارد تا بهتر یآزاد م

 *".نمود یاوضاع م یاقدام به بررسرخ داده  یا اشتباهید آمده یپد یاشکال
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  : 17فصل 

  رهبران ینیگزیجا

  

ـ پـس اآلن برخ .افتـه اسـت  یوفات  منبندة  یموس[ ـ ز و از ای ن ی

  .]ن قومیا یاردن عبور کن،تو و تمام

  .]بودم با تو خواهم بود یچنانکه با موس[

  )5و  2: 1وشع ی(                                                         

  

رد یـ گ یسرشناس و مقتـدر شـکل مـ    یک جنبش حول شخصیکه  یهنگام

ابنـد کـه جنـبش در    ی ینمـود مـ   یاو زمـان  يرهبـر  يت هـا یقابل یقیحق بکارگیري

ن یـ ا.خـود باشـد   يرهبر قادر به ادامۀ بقـا  ینیا جاگزی يبا بحران برکنار ییارویرو

اد یـ ک راه کـار  یـ ان از آن بعنـوان  یسـ یفر يل در شـورا یـ ت که غماالئاس یقتیحق

د و یـ دسـت بردار ) يناصر يسایروان عیپ(ن مردمیم از ایگو یاآلن به شما م:[کرد

 یو عمل انسان باشد،خود تباه خواهد شد ول ين رأیرا اگر اید زیشان را واگذاریا

  )39-38: 5ال اعم...] (د آن را برطرف نمودیتوان یاگر از خدا باشد نم

 یخدا بـوده و براسـاس اصـول روحـان     يکه آغاز آن از سو يا کاریجنبش 

پـر   نیـز   فائق خواهد آمد و یانسان يرهبر ینیگزیاز جا یاجرا گردد بر شوك ناش

ن باعث یک از خادمیچ یدرگذشت ه.ش خواهد رفتیپ یر بالندگیرونق تر در مس

د یـ مـا با .اعمال عجوالنه نخواهد شدا وادار ساختن او به انجام یر شدن خدا یغافلگ

خـود دارنـد کـه در     يرهبـر  يبرا ییارهایت معیحیم که در مسیدر ذهن داشته باش

خدا قـرار داد   جز یچ انسانیو در اوج آنها ه مد نظر نبوده اند يویدن ياساسنامه ها

در ملکـوت خـود    يت رهبـر یعهده دار شدن مسـئول  يرا برا يو او ست که افراد

د هرگز ناتمـام رهـا   یکه او آغاز نما يو کار) 40: 10 زم(  سازد یا میانتخاب و مه

 ياز جنبش ها ياریگفته اند بس.ن گرددیتأم یکه هدف اله ینخواهد شد تا هنگام
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ن امر صـحت  یچنانچه ا.دچار بحران شده اند انگذار خودیبا مرگ بن یبزرگ انسان

ــداشــته باشــد با ــید پــذی ــاً یرفت کــه هــر بحران ــفاجعــه آم الزام ــار یز و مصــی بت ب

ک رهبر وقف یخدا هرگز بخاطر  ت کار ملکو یخصوصاً در عرصۀ روحان.ستین

کنـد و   یخـدا همـواره کـار مـ    .متوقف نخواهد شد یآسمان يایعطا يشده و دارا

 یزمـان .دیفرما ینش میمتوجه باشد او فرد مورد نظر خود را گز یبدون آنکه انسان

که مقرر فرموده منصوب  یگاهیمنتخب خود ا در جا که بحران فرا رسد او ماهرانه

ست امـا گذشـت زمـان    یبه سرعت مشهود ن یاله ینیگزیاغلب اوقات جا.دینما یم

 یالهـ  ين موهبـت هـا  یا بزرگتـر ی،داود و اشـع یموسـ .آن را آشکار خواهد ساخت

کـه   ییایـ جغراف ين نعمت او نه محـدوده ا یرا بزرگتریل بوده اند زیقوم اسرائ يبرا

سا وجـود مبـارك   یبه کل ین موهبت اهدا شدة الهیواالتر.ده هستندیبرگز يهاانسان

ده یـ م دیتعلـ  ين رهبـر یت سنگیعهده دار شدن مسئول يبود که برا یدوازده رسول

 یکه رحلـت موسـ   یإس قوم هنگامیو   ،دلهرهیمتصور شدن احساس نگران.بودند

  .ستید چندان مشکل نیفرا رس

 یق موسـ یـ ت در دسـتان ال یکان هـدا سـ م ات قویمدت چهار دهه از ح يبرا

او بـود کـه   .از مشکالت خود بر او چشم داشـتند  ییمردم در گره گشا.قرار داشت

خ در یگرچـه هفتـار نفـر از مشـا    .نمـود  یشان بازگو و اشکار میا يارادة خدا را برا

 یک از آنـان همطـراز موسـ   یـ چ یهمکـار بودنـد امـا هـ     یرتق و فتق امور بـا موسـ  

ن کنعـان بـر وخامـت    یرحلت او بـا ورود قـوم بـه سـرزم     مایا مصادف شدن.نبودند

د زان پس عهده دار سـکان  یبا یم یر بودند که چه کسیآنان متح.افزود یبحران م

  .وده بودرموشع را آماده فیت گردد اما خداوند از مدتها قبل یهدا

د یبا یخ تکرار شده است و لذا هر نسل میهمواره در تار یطین شرایر چنینظ

هـا و   یشه با نگرانیفقدان رهبران هم.اموزدیخود ب ين تکرار را برایا یاساسنکات 

 یاکنون کـه جـان وسـل   ".قوم داشته اند همراه بوده است مشابه آنچه يش هایتشو
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پـس از درگذشـت   "ا یـ و "سـم چـه خواهـد شـد؟    یست سرنوشت متدیان ما نیدر م

  "خواهد آمد؟ ارتش نجاتام بوت چه بر سر یلیو

و سؤاالت بسیاري که از این  "ست؟یف ما چیکلتمنتقل گردد اگر شبان ما "

  .است

است که ) يگریل دیا هر دلیل فوت یبدل(شدن رهبر  ینیگزیتنها پس از جا

ر یـ اما بـه هـر حـال او غ   .گردد یاشکار م يو يت هایت،دستاوردها و موفقیشخص

گـر  ید رسد که نقـش او  یفرا م یزمان.ستین و منحصر به فرد نبوده و نیقابل جانش

فرودست او بهتر و مؤثرتر عهده دار امـور   یبعضاً شخص.باشد یمتناسب با زمان نم

آن  ضـی م ارایر کنعـان و تقسـ  یقـادر بـه تسـخ    یاحتمـال دارد کـه موسـ   .گـردد  یم

در غالب مواقع مشاهده شده که فـرد ردة  .وشع عمل کرد نبوده استیبدانگونه که 

خـود احسـاس کـرده     يبر شـانه هـا   را يت بزرگتریکه بار مسئول ین تر هنگامیپائ

 يت هایها و ظرف ییتوانا.خود را بروز داده است يت هایر منتظره قابلیغ يبگونه ا

ش از آن رهبر یوشع تا بی.شوند یدار میبردند ب یگران هرگز گمان نمیکه د ینهان

 یسـته مـابق  یثابت کرد که ادامه دهنـدة شا  ینبود اما پس از دعوت اله يبرجسته ا

  .است یخدمت موس

وه و یر شـ ییـ خدا در تغ یبود تا چند منظوره گ یفرصت ير در رهبرییجاد تغیا

کـار   يکـه او بـرا   ییر و روش هایتداب.آشکار گردد یت الهیروش انجام قصد و ن

دارد از  یبزرگـ  يکه استعداد هـا  یاگر انسان.ان هستندیپا یدارد ب یخود معمول م

هرگز خدا را مغلوب نسـاخته اسـت    ورزد يم نمودن آنها به خداوند خودداریتسل

خدا  يشتن را در  دستهایند که کامالً خویگز ین تر را برمیاز ردة پائ يچه او فرد

پولس در جمـالت خـود بـه    .دیفرما یز میقرار دهد و آنگاه او را با قوت خود تجه

  :ن اندشه را در ذهن داشته استیحاً همیان تلویقرنت

کــه خــدا شــما را فراخوانــد درنظــر  بــرادران وضــع خــود را آن هنگــام يا[

شـتر شـما از   ید و بیشـد  یم محسـوب نمـ  یحک يبشر يارهایشتر شما با معیب.دیآور
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پنـدارد   یا جهالـت مـ  یـ اما خدا آنچه را کـه دن .دیب زادگان نبودیا نجیقدرتمندان 

شـمارد انتخـاب    یا ضـعف مـ  یـ مان را خجل سازد و آنجه را که دنیتا حک دیبرگز

انگـارد   یر مـ یـ ا پسـت و حق یخدا آنچه ا که دن.شرمنده سازد کرد تا قدرتمندان را

در حضور او فخر  يچ بشریتا ه.ها را باطل سازد ید تا هستیها را برگز یستیبلکه ن

  .]نکند

  )29-26: 1قر 1(                                                                              

ا قدرتمندان ینجبا  يزیدر بکارگ یلیست که خدا تماینگونه نیا ترجمۀ هزاره

د و شرط یاز آنان همچون پولس که بدون ق ينداشته باشد بلکه معدود

برحسب ارادة او کار گرفته شده .ار خدا نهادندیخود را در اخت ياستعدادها

ش صرفنظر کرده یبرقدرت و حکمت خو هیاز تک ین اشخاصیکه چن یهنگام.اند

جالل خود بکار خواهد  يشان را برایند او اینما یم میآنها را به خدا تسل یو تمام

  .بود

ن پس از خود در یات خود با مسئلۀ جانشیام حین ایمپسون در واپسیدکتر س

به  ياً اعتقاد داشت که اگر کاریاو قو.روبرو بود یحین مسیسازمان مبشر يرهبر

ر روند آن مقاومت کند و بتواند در برا ینم یچ مانعیخدا آغاز شده باشد ه ارادة

ک سال ی*.توانند متضمن تدوام آن باشند یر هم نمین تدابیاگر از خدا نباشد بهتر

ت خود ین رشد و موفقیشترید که سازمان فوق بیاثبات گرد يپس از درگذشت و

ک رهبر یت تنها یشرخ بیدر تار.شان بدست آورده بودیا يرا در طول تصد

ن یون ایحوار.ندارد ینیرد و جانشیپذ یل نمیجاودان وجود دارد که هرگز تبد

بلکه همواره .او را پس از صعودش نداشته اند ینیجانش يک ادعایچ یرهبر ه

از  یساها در مقاطع مختلفیکل.که رهبرشان زنده و مقتدر است شهادت دادند

را از دست داده اما هرگز مانند  ات خود احساس حضور زنده و پرشور اویح

د وحشت نشده یکه فرماندة خود را از دست داده اند دچار ترد یازانیسر

ن لوتر یمارت.دارد يقاً در قلب او جایسا عمیهمواره اثبات نموده که کل یسیع.است
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اوست که .است ست،آشکاریخداوند ما نهان ن م کهییگو یما م":گفته است

را  ين کاریقدرت چنما  چرا که . ت می نمایدکلیسایش را حفاظت و حمای

  ".میشد یر آسمان مین ها در زیم وگرنه مبدل به مغرورتریندار

 ینیگزیرد پـس جـا  یپـذ  یل نمـ یم که هرگـز تبـد  یدار ياز آنجا که ما رهبر

هد و دلهرة ما نخوا ینده موجب وحشت،نگرانیا در آیروز،امروز ی،دیرهبران انسان

  .شد
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  : 18فصل 

  رهبران ینیبارآفر

  

بـه مردمـان    يدیار از من شـن یو آنچه را در حضور گواهان بس[

                                                    .]ندیز برآیگران نیبسپار که از عهدة آموزش د ینیام

  ترجمۀ هزاره)2: 2مو یت2(                                     

  

ت یـ م و تربیدر امـر تعلـ   یت رهبـر روحـان  ین شـخنان،پولس بـر مسـئول   یدر ا

چه بسا در .د کرده استیر گردند تأکیت خطین مسئولیکه بتوانند عهده دار ایافراد

ش را یبهتــر از خــو یحتــ ید اشخاصــیــم قلــب عمــل نمایاز صــمن ان چــویــن میــا

گرفتـه و   یشـ یپ يادت آنگـاه کـه پـولس از و   کامل برنابا از بنـد حسـ   يآزاد.ابدیب

 يد نشـان از توانمنـد  یـ ک چهرة عمـده و اصـل وارد حلقـۀ رسـوالن گرد    یبعنوان 

را در  یکـاف  يد فرصت و فضـا یبانی ن الگو هر رهبر روحایرو ایپ.او دارد یروحان

خــود را رشــد و ارتقــاء  يهــا يمانــداران قــرار دهــد تــا بتواننــد توانمنــدیار ایــاخت

نقـاط جهـان در    یراً با دعوت از رهبران برجسته اقصـ یکه اخ ینفرانسدر ک.بخشند

خواسـته شـد تـا نظـر خـود را       ییایک خـادم آسـ  یـ ل شده بود از یامر بشارت تشک

 یاو در بخشـ .ان داردیامروز ب يایبشارت در دن یح و واضح در مورد چگونگیصر

  :ن گفتیاز شخنان خود چن

د متوقـف  یـ با یدر خاور دور مـ خصوصاً  یج بشارتیرا يوه هایبنظر من ش"

  ".د شودیتأک یت کنندگیشتر بر جنبۀ تربیگردد و ب

م داد یتصـم  یبشارت يشان را به تمام جنبش هایتوان گفتۀ ا یند که نمچهر 

در د یـ با یبشـارت مـ   یعلمـ  ياز مبرم در تـدارك اسـتراتژ  یک نیاما الاقل بعنوان 

  .نظرگرفت
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 یروحـان  يت رهبـر یارد مسئولک عهده دیندة نزدیکه در آ ینیت خادمیترب

م یک رهبر حکی.ف استین حال حساس و ظریبس مهم و در ع يفه ایگردند وظ

اسـقف اسـتفان   .کنـد  ینده نگر خود را افشا نمید آید یانیخته هرگز نقطۀ پایو فره

گوشزد  یحین بعد در خدمت مسینسبت به ا نگرش اشتباه موردرا در یل خطراتین

  .است دهنمو

ق یـ عامـل توف  یاز رهبران روحـان  یسلنت یترب يستند که برامعتقد ه یبرخ"

،بلند پرواز و پـر جنـب و جـوش    م که جاه طلبیت کنیرا ترب يآن است که افراد

د کـه در  ییـ بگو یاگـر شـما بـه شخصـ    .قانع نگردند یبسادگ یبوده به لحاظ عقالن

هم که د ینان مید به شما اطمیرا مشاهده کرده ا يرهبر يبرا یۀ او دعوت الهیناص

  !دیت او انتخاب کرده ایتباه ساختن روحان ين راه را برایبهتر

ه رشـد کنـد   چر گناهان است و چنانیو غرور مهلک تر از سا یگناه جاه طلب

عامل در خـدمت   نیمهمتر در روزگار ما.خشکاند یشه میماندار را از ریخدمات ا

وهلـۀ   را دارنـد در  یروحـان  ير رهبـر یـ ت خطیرش مسـئول یکه دعـوت پـذ   یکسان

  ."یعقالنکیفیت  است نه  یت روحانیفینخست ک

نمـودن رهبـران    ياریـ امـروز   يایـ در دن ین راه کار خـدمت ید مثمرثمرتریشا

شـناخته و رشـد    یسـت رخـود را بد  یل روحـان یکه بتوانند پتانسـ  يفرداست به نحو

و حلـم فـراوان    ي،صـبور مانهیحک يفه مستلزم تفکر و طرح کـاربرد ین وظیا.دهند

بخـش اعظـم   .سـت یز نیجـا  ینظم یچ گونه بیه.است یحیل مسیحبت اصتوأم با م

ت و یرة شخصیبه خم نو شکل داد يزیخدمات سه سالۀ خداوند ما صرف قالب ر

 یفـا نمـ  یا ینقش مهمـ  یفۀ اساسین وظیمدت زمان،در ا.دیت رسوالن گردیروحان

 حیمس يطس از الگویموتاؤس و تیچون ت يت جوانان برجسته ایپولس در ترب.کند

ــپ ــود يروی ت ادارة یموتــاؤس جهــت مســئولیا ســاختن تیــروش او در مه.نمــوده ب

موتاؤس در آغاز تلمذ خود احتمـاالً حـدود   یت.ار آموزنده استیافسس بس يسایکل

کـه در آن رشـد کـرده بـود      یسـت ینیفم يبه لحاظ فضا.ست سال سن داشته استیب
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بـرادات و  در برخـورد بـا ا   يبـزرگ و  يو احساس خجالت معضل رفتار ییکمرو

او داشـت هرگـز    يبـرا  یفراوانـ  يدهایـ اما پـولس کـه ام  .مردم بود يها ییتندخو

همراه شدن با پـولس در  .موتاؤس برعهدة او محول نکردیرا فوق از توان ت یفیوظا

بـا اقشـار گونـاگون جوامـع مختلـف را       ییدر آشنا ییات گرانبهایش تجربیسفرها

که چگونه بر بحران ها فائق گردد  ن مسافرتها آموختیاو در طول ا.بدنبال داشت

روزمـره بـوده    يو خدمت پـولس امـر   یدر زندگ یط بحرانیبا شرا ییارویرا رویز

ز بهــره منــد یــپــولس ن يم بــودن در مؤعظــه هــایاز ســهیــن از امتیاو همچنــ.اســت

 یم مبـان ید که تحکـ یبه او محول گرد یکیتسالون کلیساي یت ساماندهیمسئول.بود

 يمرتکـب قصـور  موتاؤس یکه ت یو به راست.شده است یل مز شامیمان آنان را نیا

ق پولس توأم بـا انتظـارات و مطالبـات    یدق يارهایمع.در آنچه بر عهده اش بود نشد

فرانـک  .دیـ موتـاؤس گرد یوجـود ت  ين هـا ین او موجب شـکوفا شـدن بهتـر   یسنگ

م مـن بتواننـد بهتـر از    یکردم که افراد تحت تعل یاگر تالش نم: گفت یم*بوشمن

ن یمهمتـر ".کرده بودم یند نسبت به آنان کوتاهیشان برآیت هایز عهدة مسئولمن ا

شـتن را محـور   یکـرد خو  ینمـ  ین بـود کـه سـع   یر رهبران در ایز او با سایوجه تما

  .کند یانجام امور معرف يضرور

 يفضـا  یآتـ  يعهده دار شدن رهبر ين جوانتر برایدر مرحلۀ آموزش خادم

حـاکم   ایـد ر معمـول ب یـ ا غیـ  ییبا افراد اسـتثنا  در برخورد يرینرمش و انعطاف پذ

از آنها نقـش   ياریخود را دارد که بس يها) استثنائات و نامعمول(زیخداوند ن.باشد

 یم یبعنوان نمونه چه کس.ا داشته اندیل در دنیام انجیر پیدر تبش يمهم و برجسته ا

از  یردانـ استود را در قالب و چهـارچوب نگـاه دارد؟ زنـان و م   .یتوانست چارلز ت

تـوان آنهـا را در قالـب     ید و نه میسنج يعاد يارهایتوان با مع ین دست را نه میا

او منشـاء اثـرات   .داگالس تورنتون از جمله افراد مذکور بود.داد يمعمول جا يها

ر ناآزموده و تازه وارد شک مبیبعنوان  يو.ک استیدر خاور نزد یفراموش ناشدن

افراط  ین ارشدتر نوعیخود که بنظر خادم يزهاهرگز در ابراز مقاصد و چشم اندا
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که شـرح حـال    يسنده اینو.کرد ید نمینمود ترد یاده شدن میر قابل پیو غ ينگر

  :دیگو ین میرا به نگارش آورده است در بارة او چن يو

مانـداران  یش به جماعـت ا یروحان يد او به انعکاس چشم اندازهایزان تقیم"

 ییاسـتثنا  قتاًیتورنتون حق.قعاً شگفت آور بوددر مصر وا ینده خدمتیدرخصوص آ

و مطالعـه را   یاو ارزش بررسـ  يدگاه هـا ید که دیبود و گذشت زمان ثابت گردان

  ".داشته اند

وه هـا و راه  یانبـوه شـ   يرین نکتـه اسـت کـه بـا بکـارگ     یست ذکر ایآنچه باق

و  ن کار مستلزم صبریبلکه ا.ت کردیترب یتوان رهبر روحان ینم یآموزش يکارها

  .باشد یو دعا م ي،دعوت فردییبایشک

 یمــ يآنــان محصــول فــرد.ســتندین یشاگردان،محصــوالت عمــده فروشــ"

ــند ــز.باشـ ــرایـ ــر  يرا بـ ــهـ ــا یـ ــالش هـ ــان تـ ــتا  يک از آنـ ــراوان در راسـ  يفـ

  ".ب و آموزش بعمل آمده استیت،انضباط،تهذیهدا

دعـوت دارد خواهـد    ینروحـا  يرهبـر  ياز جانب خدا برا یکه براست یکس

مؤثر ساختن خـدمت   يو گردن نهادن به آن برا يرش انضباط شاگردیپذد که ید

  .ضرورت دارد يو

  

  

  

  

  

  

  

  
*Frank Buchman. 
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  : 19فصل 

  یروحان يمخاطرات رهبر

  

  ]گران را وعظ نمودم خود محروم شومیمبادا چون د[

  )27: 9قر 1(                                                                        

  

ان یـ ن میاست اما در ا یهمراه یدر نوع خود با خطرات یکه هر دعوتیدرحال

هرچنـد کـه   .ژه هسـتند یـ منحصـربفرد و و  يبـه گونـه ا   یروحـان  يمخاطرات رهبر

که دائمـاً  ) برادران یمدع(آن وجوداز  دیاما نبا ستیجسم ن يمصون از وسوسه ها

 یت او مـ یـ مـرو روحان الخصـوص قل  یو علـ  یدر زندگ یضعف افتن نقطهیمترصد 

  .باشد غافل گردد

  :غرور

دن یخود در خطر فرو لغز یگاه و منزلت اجتماعیبه حسب جا یرهبر روحان

الت یتمـا  ياگـر او در کنکـاش ژرفنـا    .غرور می باشد در  یحت ییبه دام خودستا

خـود   یدر خـدمت روحـان   یو نامناسـب  یمتفـ  يامدهایخود فروگذار کند با پ یقلب

امثـال  .] (هر که دل مغرور دارد نزد خداوند مکـروه اسـت  [را یز شدمواجه خواهد 

16 :5(  

خـدا در   يبه جا "خود"ن گام در برتخت نشاندن یگناه و اول يربنایغرور،ز

تر و خـروج  سـ ه گیمسح شده سا ین گناه موجب سقوط کروبیهم.وجودمان است

ر کـه غـرور در ظـاه    یرغم اشکال و طرق گوناگون یعل.دیاو از حضور خدا گرد

تبختـر  .سـت ین یاز غرور روحـان  ررناك تطک خیچیرد هیگ یساختن خود بکار م

ض و یکـه فـ   یا شـأن و مرتبتـ  یفرموده و  یکه روح القدس ارزان ییایبه عطانسبت 

را کـه   یاض الهـ یـ گردد تا سرچشـمۀ ف  یمحبت خدا موجد آن بوده است سبب م

خـرد   است که ییمسلخ غرور جا.مییکو از اوست فراموش نماین يتمام بخشش ها
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زان در قبـال  یـ م هد که تـا چـ  یعاً متوجه گردیآنکه سر يبرا.گردد یم یقربان یانسان

  .مینما یشنهاد میرا پ یید سه خودآزمایر هستیب پذیوسوسۀ غرور آس

  :ش تقدمیآزما-1

  :د داد اگریبروز خواه ید که شما چه واکنشییصادقانه بگو

د بـه  یـ آن بـوده ا  يآرزو را کـه مـدتها در   یا پسـت ید که شغل یمتوجه گرد

  سپرده اند؟ يگریشخص د

 یت خـود مـ  یافته اما شما در موقعید که همکار شما ارتقاء مقام یمتوجه شو

 د؟یمان

ا از شـما  یـ ت هـا بـا بکـار بـردن عطا    یدر کسب موفق يگرید که فرد دیابیدر

  گرفته است؟ یشیپ

  :تیش صداقت و خلوص نیآزما-2

از نقاط ضعف و  یم صادقانه بخشییوگ یکه از خود سخن م یمعموالًهنگام

م اما اگر همـان ضـعف هـا و    یشو یمان متذکر میش را در شهادتهایاشتباهات خو

 م داد؟ینشان خواه یم چه عکس العملین بشنویریقصورات خود را از دهان سا

  :يریش انتقاد پذیآزما -3

د و یـ کن یمـ  يا احساس رنجش و دلخوریگران از شما انتقاد کنند آیاگر د

عاً در مقام پاسخ برآمده یا سرید؟ آیاندوز ینه میا در قلب خود نسبت به آنان کیآ

  د؟یا انتقاد را با انتقاد پاسخ دهید؟ آیکن یم يو بر صداقت خود پافشار

اگر با خدا روراست و صـادق باشـیم هنگـامی کـه زنـدگانی خـویش را بـا        

که موت صـلیب  زندگی خداوندمان عیسی که خود را فروتن ساخت تا به موت بل

مقایسه می کنیم نمـی تـوانیم بـر فرومـایگی شـرم آور قلـب هـاي خـود سـرپوش          

هنگامی که وجود غرور را در نماي حقیقـی اش تشـخیص دادیـم و مـی     .بگذاریم

  :خداوند بلند کنیم که لهتوانیم فریاد خود را بوسی
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  خداوندا،بر من گناهکار رحم کن و

  .مرا در فیض بیکران خود نجات ده

  

  یخواهخود

تـالش  .ات مهوع غـرور اسـت  یاز تجل یکیو الف گزاف زدن  یخودخواه

  .گران به خودیمهم جلوه نمودن و معطوف ساختن توجه د يفراوان برا

ز را در ارتباط یآنکه همه چ يدارد تا به جا ین وسوسه شخص را بر آن میا

ن و یکـه مـدتها مـورد تحسـ     يرهبـر .کنـد  یابیـ ند در ارتباط با خـود ارز یبا خدا بب

رابـرت  .اسـت  يروان خود باشد در خطـر فـرو افتـادن بـه دام خودپسـند     یق پیتشو

 یسخنران یانجمن مالوآ دعوت شد تا درخصوص شبان ياز سو ستیوسونس ایلوئ

ن یحضار نقل کرد خالصۀ داستان از ا ياو ابتدا داستان مرد نقاب پوش را برا.کند

شـتن را بعنـوان صـاحب    یخو دور افتاده شـد و  ییوارد روستا يقرار است که مرد

چون از او سؤال شـد کـه بـه چـه علـت دائمـاً       .نمود یمعرف يمافوق بشر يقدرتها

اسـت اگـر    ینقاب بر چهره دارد پاسخ داد که چون چهـره اش فـوق العـاده نـوران    

د که بند نقاب پاره یفرا رس يعاقبت روز.نا خواهند شدیبدون نقاب بر او بنگرند ناب

 يمتوجه شـدند کـه نـه تنهـا چهـره ا      یاهال.ن افتارید بر زمشد و نقاب از چهرة مر

ن مـدت کراهـت چهـرة    یـ ه المنظر است و در تمـام ا یکرر ایندارد بلکه بس ینوران

ک یکرد که  يریجه گین نتیونسون چنیاست.نهان ساخته بود نقاب پستخود را در 

وب خـود را  یـ شـود و ع  یق کـالم مخفـ  یتواند در پس مؤعظه ها و حقـا  یخادم م

د کـه نقـاب از چهـره اش برافتـاده و     یفرا خواهد رسـ  يد اما روزیه نمایظاهراً توج

ا چهـرة  یـ ن نقاب آیا يدر ورا.دیت او را بدانگونه که هست خواهند دیمردم واقع

  ح؟یمس یسیت متبدل شده در جالل عیا شخصیپنهان است  يۀ خودپسندیکر

زان یـ توجـه بـه م   را بـا  يکوست که مراتب فراز و فرود خود پسندیار نیبس"

اگر شـما  .دیدر وجود خود بسنج گران ید یق ها و بعضاً چاپلوسین ها و تشویتحس
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ن یـ ح ایبـ د بدون آنکـه در تق یها گوش فرا ده ین ها و چاپلوسیتحس د بهیتوان یم

در  ياغـواگر خودپسـند   يهـا علـف  د کـه  یمطمئن باش.دیبر زبان بران یعمل کالم

ض خـدا فـروتن   یشـتن را تحـت فـ   ید خویـ با یوجود شما رشد کرده اند و تنها مـ 

  *.دیساز

  حسادت

ت یفرد حسود همواره نسبت به موقع.با غرور دارد یتباط تنگاتنگرحسادت ا

دو .قرار گرفت ين تجربه ایز در معرض چنین یموس.مناك استین و بین ظنیریسا

ده شده بودن خارج یبرگز یمعاونت موس يکه برا یخینفر مشا دع هفتاینفر از جم

آنـان قـرار گرفـت  و آن دو     یجمع و در لشگرگاه بودند که روح خدا بر تماماز 

آمده  یشتابان به نزد موس یآنگاه جوان.ز که در لشگرگاه بودند نبوت کردندینفر ن

 یم موسـ یآقـا  يا: وشع بن نـون گفـت  ی.و او را از آنچه رخ داده بود مطلع ساخت

کنـد   یحسادت شده و تقاضا م گرفتار یخادم موس).28: 11اعد (شان را منع نمایا

کـه بـا خـدا     يمـرد  یکن حسادت در بستر فرهنگـ یل.ن امر گرددیکه مانع تداوم ا

  :دیگو یوشع میخطاب به  یپس موس.نداشت ییگفت جا یرودررو سخن م

بودنـد و خداونـد    یقـوم نبـ   یکاشکه تمـام  ؟يبر یمن حسد م ايا تو بریآ[

  )29: 11اعد (            ] فرمود یشان افاضه میروح خود را بر ا

ت یـ مقـام و موقع  شـه یرت دارد در اندیـ جالل نام خداوند غ يکه برا يرهبر

  .بهره مند است یت و آرامیخدا از امن ياو در دستها.ستیخود ن

  

  

  

  

  
*The Reaper.  
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  تیمحبوب

در روزگـار پـولس   .باشد یسم نمیت ها محدود به کمونیاز شخص يهوادار

در  ين امـر یهم چنامروزه  یحت.ان قد برافراشته بودین قرنتیدر ب یالتین تمایز چنین

و  یان رهبران روحانیم یچ مناسبتیه یکه ب یکسان.خورد یبچشم م انیحیان مسیم

 یگـران را مـدنظر قـرار مـ    یبـر د  وي يز قائل شده و دائماً برتـر ین خود تمایخادم

 یمـ  ز رخ داده بود و پولس خطاب به آنانیس نیقرنت يساین عمل در کلیهم.دهند

  :سدینو

د من یگو یم يگریمن به پولس تعلق دارم و د: دیگو یم یکس یرا وقتیز[

سـت؟ پـولس   یستند؟ مگـر اَپلـس ک  ین  یمعمول ییهایا انسانیپلس هستم آمتعلق به اَ

سـپرده تـا شـما     يفـه ا ین هستند که خدا به هر کـدام وظ یست؟ آنان فقط خادمیک

کـرد امـا خـدا     ياریو اَپلس آن را آبمن بذر را کاشتم .دیمان آوریشان ایبواسطۀ ا

م متعلـق بـه خـدا و شـما     یط همکـاران هسـت  فقـ ما ... ش آن شدیبود که موجب رو

  .]دییمتعلق به خدا یمزرعه و ساختمان

  هترجمۀ هزار) 9و  6-4: 3قر 1(                                                              

سا نشان از عـدم بلـوغ   یک کلیان رهبران در یتفاوت م ییاغراق در بزرگنما

د یآغوش گشـا  ین چاپلوسیکه بد يآن رهبر.دارد يویو وجود افکار دن یروحان

ها شوکه شده بود و لذا  ين دسته بندیپولس از ا.ن ضعف گرفتار استیز در همین

ر از یسـات صـادقانه و تقـد   بـراز احسا ا.دینما یم یب و نهین کار را تکذیقاطعانه ا

ست ین یستیکنند امر ناشا یتمام در خدمت خود مجاهدت م یکه به سع ینیخادم

ن یموفق تر.ردیاحترام ارباب را نگ يم خادم جاینجاست که تکریف ایاما نکتۀ ظر

معطوف به روان خود را دائماً یاست که مهر و عالقه و توجه پ يفرد یرهبر روحان

 يان اعضـا یـ ت در میـ مطمئناً عـدم محبوب .شخص خودش مسح خداوند گرداند نه

م رهبـر  ییم کـه بگـو  یز قصـد نـدار  یـ نجـا ن یشود و در ا یمحسوب نم یتیسا مزیکل

ت عامه ینجاست که کسب محبوبیسا باشد اما نکتۀ مهم اید محبوب کلینبا یروحان
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بوضوح در  یسیع.کند یرا مطالبه م ینیار سنگیبس يت مردم گاه بهایو جلب رضا

  :باره فرمودهن یا

و در ) 26: 6لـو  ] (ن کنندیع مردم شما را تحسیکه جم یبر شما هنگام يوا[

  :گر فرمودید یموضع

شـما را دشـنام دهنـد و آزار     بخـاطر مـن  خوشابحال شما آنگـاه کـه مـردم    [

  .ترجمۀ هزاره) 11: 5 یمت( ]ندیبگو ه تانیبه دروغ عل يرسانند و هر سخن بد

  :گفته است باره نیل در ایاسقف استفن ن

بـه غـرور    یبسـادگ .اسـت  ین مسـئلۀ روحـان  یت خطرنـاکتر یـ کسب محبوب"

ت مـردم بـا   یجلب رضا.بود خواهد يتاً دچار غذاب ابدیمنجر گشته و نها یروحان

  ".استیسازش با دن نیار سنگیبس يت موجد پرداخت بهایل محبوبیهدف تحص

  مصونیت از خطا

ن یـ قـت ا یحق.ستین يریاپذت از خطا و خطانیمصون يبودن به معنا یروحان

ت یم شدن او به هـدا یماندار و تسلیاست که سکونت روح القدس در وجود فرد ا

کن یگران کمتر دچار خطا گردد لیاس با دیسازد تا در ق یرا قادر م يروح و يها

م مصون یکن یم یکه در جسم زندگ یتا زمان.ستین يریخطاناپذ ين امر به معنایا

شـده   یز دچار اشـتباهات یده و پر از روح نیرسوالن برگز یحت.م بودیاز خطا نخواه

  .بودند که قضاوت آن با خداست

روان خود رشـد  یشتر از پیب يکه در معرفت خدا و ارتباط با و یرهبر روحان

از آنجا .ردیگ ین دام قرار میدن در ایآنکه خود بداند در خطر لغز یگرده است ب

گران است،از آنجا یق تر از دیو دق ح تریاو عموماً صح يکه نطرات و قضاوت ها

 یمانه در مشکالت آنها مشارکت کـرده و در دعـا و تفکـر مجاهـدت مـ     یکه صم

ش مشکل گردد خصوصاً تن دادن بـه  یرش احتمال خطا براید ممکن است پذینما

مان خود راسخ و ثابت قدم  بوده ید در ایاگرچه او با.گرانیمات دیو تصم پذیرش

د خـود را بطـور کامـل مصـون از     یکن نبایستد لیان دارد بامیو بخاطر آنچه بدان ا
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نکتۀ آخر هر .جۀ فقدان اعتماد به نفس استیر انگاشتن خود نتیخطاناپذ.خطا بداند

توانـد   یمـ  ین نگرشـ ین اسـت کـه چنـ   یقت دارد و آن ایب است اما حقیچند عج

  .ست گرددیصادقانه همز یهمزمان با فروتن

  فرد بودنیر و منحصر ینظ یب

ن وسوسـه  یـ بودنـد در قبـال ا   یمانـدن  يکه منشاء اثرات برجـا  یار کسانیبس

ن و منحصر بفرد بوده یجانشکردند که بدون  یرا آنان تصور میسقوط کرده اند ز

آنـان حاضـر نبودنـد از فرمـان     .و بدون حضور آنان انجام امور ممکن نخواهد بود

در .ده بودنـد یچسـب  یگر دست بردارند و اقتدار خود را دو دستید يدادن به اعضا

متداول نبوده  يبت باریش مصین گرایت چنیحیبه اندازة عالم مس يگریچ جو دیه

نمودن از پست خود امتناع کرده  يریکه از کناره گ یهمواره بوده اند مردان.است

و اصــرار کــرده  يو بــه نگــاه داشــتن زمــام امــور در دســتان نــاتوان خــود پافشــار 

 يسـپر  يک به نود سـال از عمـر و  یموده که نزدرا مالقات ن یسنده شخصینو.اند

ن امـر  یـ ا! سـا اسـت  یکشـنبه در کل یصـبح   يشده و هنوز هم سرپرست کالس هـا 

چکس شـهامت  ین جوانتر نبود بلکـه از قـرار معلـوم هـ    یبخاطر فقدان حضور خادم

 یخادم.دید یت را در خود نمیروبرو ساختن آن خادم کهنسال با واقع يبرا یکاف

 يانهـا یو زمهـدمات  د یـ سا قلمداد نمایر و منحصر بفرد کلینظ یکه خود را عضو ب

ه یتواند خـود را در حاشـ   یم ين فردیکه چنیرا ببار خواهد آورد در حال يناگوار

د یاعتماد کردن کامل به خداوند آماده نما ياش را بریسایکل ينگاه داشته و اعضا

موجـود   يت هـا یمسـئول دار انجـام   هت کند که بتوانند عمالً عهدیرا ترب یو مردان

  .باشند

  یو افسردگ سرمستی 

به اندازة  یأس و احساس درماندگی،يام دلسردیبا ادر کار خدا روبور شدن 

ن خطـر  یا یرهبر روحان يبرا.ر استیت ها اجتناب ناپذیام سرشار از کسب موفقیا

ک روز افسـرده و  یـ  ن فـراز و فـرود گـردد   یـ ا غرق ش از اندازهیوجود دارد که ب
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که هفتـاد شـاگرد از انجـام     یهنگام.ار بشاش  و خرسندیگر بسید يروز دلتنگ و

 یسـ یع.زد یو شعف فراوان در گفتارشان مـوج مـ   ند شورت خود باز گشتیمأمور

ن یـ امـا از ا : [کـرد  دبرخـور  یاما در واقـع نفسـان   یعین واکنش ظاهراً طبیعاً با ایسر

ن باشد که یشما از ا يکنند بلکه شاد ید که ارواح از شما اطاعت میشادمان مباش

  )20: 10لو (   .]نامتان در آسمان نوشته شده است

 یطید او در شرایا گردیلیب ایکه در کوه کرمل نص یت بزرگیپس از موفق

امـا خداونـد   ).4: 19پـاد  1.(افسرده طالب مرگ خود بـود  یقرار گرفت که با حالت

او را  ییجـو و خستۀ خـود را مـورد بازخواسـت قـرار نـدارد و تـرحم        یعصب ینب

 يشــه هــایجــه خطــور اندیکســالت بــار و در نت یتیبخــاطر قــرار گــرفتن در مــوقع

ا یـ مه يق تـوأم بـا دو وعـده غـذا بـرا     یـ عم یخواب.اصالح و درمان نمود همارگونیب

خـود   ین مشـکل روحـان  یق تریتنها پس از آن بود که با عم.بود یا کافیلیساختن ا

أس او یو  یاو نشان داد که درماندگخداوند به .جاودان روبرو شد یدر قالب درس

ان قوم حضور یاو تنها نبود بلکه هنوز هفت هزار نفر در م.ندارد یه و اساسیچ پایه

ختن خود به یا با گریلیو ا.ش نکرده بودندیداشتند که نزد بعل زانو نزده و او را ستا

  .ط سخت محروم ساخته بودیدر آن شرا یک رهبر روحانیواقع آنان را از حضور 

مـا در کـار    يده آل هایم که تمام ایقت روبرو شوین حقید با اینانه بایواقع ب

ه کرده یکه به آنها تک يافراد.م محقق نخواهند شدیخدا بدانگونه که ما انتظار دار

ز گـاه بـه   یـ فـداکار و ابثـارگر ن   یرهبـر روحـان   یحتـ .خرد شده هستند يها یم نیا

 یده است بدرسـت یرس یبلوغ روحان که به ياما رهبر.شود یگرفتار م ییچالش ها

ص داده و در قبـال  یرا تشـخ  يدیـ و ناام یافسردگ يقت نهان در ورایتواند حق یم

  :دیگو یچالز اسپرجان م.دیح را اتخاذ نمایصح يوه هایآن ش

 یا افسـردگ ی یبزرگ بروز احساس درماندگ يت هایش از کسب موقعیپ"

ول مکسوت  شبان در لندن مشـ  ن بار درینخست يکه برا یهنگام.است يار عادیبس

 یتیو تصـور مسـئول   مدچار وحشت شده بود.داشتم ن احساس رایخدمت شدم هم
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 یا براسـت یـ آ.را از من گرفتـه بـود   يکه بر دوش گرفته  بودم هرگونه احساس شاد

ن جماعت بزرگ را عهده دار گردد؟ یا يست رهبریبا یبودم که م يمن آن مرد

خـودم برگـردم و در    يا بـه روسـتا  یـ اده بروم و دور افت یخواست به مکان یدلم م

دگانم کنار یاز مقابل د يپرده ا ییاما به ناگاه گو.شمیندایش به تفکر بیخلوت خو

ن وصـف  یـ با ا.م بنگرمین ماحصل زندگیرفت و من توانستم با وضوح به عمده تر

هرگـاه کـه خداونـد برکـت     ... بودم یهنوز هم آکنده از احساس عجز و درماندگ

أس به سـراغم  یو  ین حس افسردگید چنید یرا در خدمت من تدارك م یبزرگ

 *".آمد یم

روح خـدا  .رود یش میپ یز بخوبیوجود دارد که همه چ یامیدر  کار خدا ا

در .رنـد یگ ین برکت میابند و مقدسی یگمشده نجات م يکند،جانها یحرکت م

 يروزیکه تاج پداند  یم یبالغ در روح به خوب یاست که رهبر روحان یامین ایچن

مـک   يرابـرت مـورا  (کـه  یهنگـام .دیـ م نمایتقـد  ید به چه کسیو افتخارات را با

م یح تقـد یمس یسیع حضور مقدسآن روز را به  يت هایام برکت و موفقیا) یچن

هـا تنهـا خداونـد     يروزیـ ن پیـ ده بود که صـاحب ا ردرك ک یاو بدرست.نمود یم

دن در دام نخـوت و  یـ غزکـرد تـا از ل   یبـه او کمـک مـ    یشین حرکت نمایا.است

  :ان داشته استینغز ب يک در گفتاریساموئل چادو.تکبر بدور ماند

  ".غرغر نکن يکرنا منواز و اگر شکست خورد.ياگر موفق شد"

  ا رهبری ینب

آنهـا را دارد   ییان دو خدمت که توانـا یگاه ممکن است که خادم خدا در م

تواند به  یخود م يسایلک واعظ در کیشد بعنوان نمونه اب یدچار کشمکش درون

که  یک نبیا یک رهبر محبوب  باشد یا یآ.برسد که مجبور به انتخاب شود ییجا

  رش نخواهد بود؟یاحتماالً چندان هم مورد پذ

کاگو بود و بعد با همان یدر ش يمود يسایشبان کل یکسون که زمانیدکتر د

  سمت در



 رهبري روحانی                                                                      ١٣٩

 

 ١٣٩

 یکش درونن کشمیامورد د دریاسپرجن مشغول خدمت گرد یمۀ عبادتیخ

  :دیگو یم

خداونـد  د آنچـه را  یبا یخداوند است و م یدر وهلۀ نخست نب یهر واعظ"

کـه   یهنگـام .نـاً بـازگو کنـد   یع یاحتمـال  يبدو امر فرموده بدون توجه به پبامـدها 

مواجـه شـده    يک بحران جـد یباشد با  یز میسا با فرقۀ خود نیکه رهبر کل دابیدر

  ا رهبر مردم؟یخدا باشد  یا نبیآ.زندد دست به انتخاب بیاکنون او با.است

چکدام را به طور اکمل به انجـام  یکند هر دو را با هم نگاه دارد ه یاگر سع

  .خواهد داشت د و در هر مورد قصور ینخواهد رسان

را بـدون خدشـه دار    یتواند نقش نبـوت  یکه م ییچنانچه مصمم باشد تا جا

را  یتـاً نقـش نبـ   یه اسـت و نها پلمات شدیک دیادامه دهد مبدل به  يساختن رهبر

همچـون  را نگـاه دارد   يرد کـه رهبـر  یـ م بگیو اگـر تصـم  .سـاخت حذف خواهد 

  ".ش استیت و منافع خویمحکم کردن موقع یخواهد بود که در پ ياستمداریس

ح یکسون در تشـر ین دو و چنانکه دکتر دیان ایم يز آشکاریشه تمایالبته هم

 ینفـ  يضـرورتاً بـه معنـا    یکـ یو انتخاب   .شود یده نمیر کرده دیتصو یدوگانگ

  .ستین يگرید

 يبـود کـه خـدا او را بـرا     يمرد) Reuben.A.Torrey(يدکتر روبن تور

  :ن نوشته استیکسون دربارة او چنید.بکار برد یبزرگ روحان يداریک بی

او عاشـق کتـاب   .ده انـد یامش را شـن یـ شناسـند و پ  یهزاران انسـان او را مـ  "

بـه   یوصف ناشدن یاقین داشته و با اشتیقیطا بودن آن را مصون از خ.مقدس است

ر است و هرگز از تعهد خود عـدول ننمـوده   یاو سازش ناپذ.پردازد یمؤعظۀ آن م

خداونـد   یآنکه صـرفاً رهبـر انسـانها باشـد نبـ      يده شد تا به جایبرگز يتور.است

  ".او در حضور خدا و مردم ين است راز توانمندیو ا.گردد

  
*The Minister's Fainting fits.  
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  تیحرومم

منـاك  یفـراوان خـود ب   يت هـا یوقعها و م يرغم فداکار یپولس رسول عل

آنچه ) 27: 9قر 1(خود محروم باشد کندگران را مؤعظه ینکه مبادا چون دیاز ا دبو

 يت هـا یکـه عهـده دار مسـئول    یکسـان  یتمـام  يبـود بـرا   یاو هشـدار دائمـ   يبرا

  .کند یز صدق میهستند ن یروحان

او .ت خاطر او نبودندیبزرگ پولس موجب اقناع و رضا يدستاوردها یتمام

 یهرگز خود را مصون از احتمال دهشتناك تنزل در خدمات فداکارانـۀ خـود نمـ   

خـود هـم    يدان فرا رویاو در م.ه ظاهر شده استیک نقش دوسویپولس در .دید

 يم قواعـد بـاز  ام آور اعـال یـ ا پی يعملکرد او بعنوان مناد.يب است و هم منادیرق

از فعل  "وعظ نمودم"واژة .ر استیناپذ یخستگ يب تالشگریاست و در نقش رق

شـه بـود   ین اندیـ پولس در ا.گرفته شده است "اعالن کردن،جار زدن و ندا دادن"

اس با یدان دعوت نموده مبادا خودش در قین میگران را به حضور در ایکه چون د

کالم خـدا تنهـا احتمـال     یجارچاو بعنوان  عیمقام رف.قواعد اعالم شده قاصر باشد

کـه پـولس در نظـر     يد توجه داشت کـه قصـور  یبا.نمود ید میت را تشدیمحروم

از تسـلط آن بـه انضـباط     يریجلوگ يگرفت و او برا یداشت از جسم سرمنشاء م

نکـه  ید دارد بـر ا یـ تأک) Charles Hodge(هـاج  چـارلز  .ار توجـه کـرد  یبس يفرد

 ين واژه در راستایگاه و آلت گناه است و کاربرد ایدر کتاب مقدس جا "جسم"

بعنـوان موضـوع    یپولس صرفاً بـر بعـد شـهوان   .عت گناهکار بشر استیاشاره به طب

ر داشــته رانه را مــدنظیشـر  یالت قلبــیت تمـا یــبحـث خــود اشـاره نــدارد بلکـه کل   

بـا   يکـه پـولس در نظـر داشـت محـدود بـه قلمـرو آمـوزه ا         یـی دارو نـوش .است

داد کـه   یپـولس اجـازه نمـ   .شـد  یز شامل میرا ن یبود بلکه بعد جسمانات نیاخالق

 يروزیمارش پ "سازم یتن خود را زبون م"را عبارتیمسلط گردند ز يال بر ویام

ن نبـرد غالـب   یـ کـه در ا  یتمام کسان ياست برا ییزساند و الگو یاو را بگوش م
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ــد و ن  يو.اس.يا.ال تــن هســتندیــکــه هنــوز در اســارت ام یز اشخاصــیــآمــده ان

)A.S.Way (را ارائه کرده است یح مناسبین مورد توضیدر ا:  

کنم نه  یچون غالم خود رفتار م را لگام زده ام و با آن یوانیعت حیمن طب"

  ".شیسرور خو
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  : 20فصل 

  ا، رهبر نمونهیحمن

  

در کتـاب   يالهام بخش و بـا عظمـت رهبـر    ين نمونه هایتر ياز جد یکی

 یاودر مـوافع  یعملـ  ياگرچه روش ها.افتیا ینحم یتوان در زندگ یم مقدس را

را  ک ملـت یـ ات یرسد اما خدا او را بکار برد تا ح یبنظر م يار خشک و جدیبس

و  یبررسـ .ن زمـان ممکـن متحـول گردانـد    یالعـاده در کوتـاهتر  ق خار يبه گونه ا

ر روش یو تـأث  ییدهد که کارآ یعملکرد او نشان م يوه هایت و شیل شخصیتحل

  .ردیگ یاو سرچشمه م يات فردیاز خصوص يو يها

  ت و منش اویشخص

 یمـ  مـرد دعـا  ر او را بعنـوان  یا تصویت ساده نحمین نگاه به روایدر نخست

  .مینیب

م روزه و دعـا بـود   یافت اخبار نـاگوار اورشـل  ین واکنش او در مقابل دریاول

دعـا در نظـر   .اسـت گانـه نبـوده   یب یض الهـ یقت که او با تخت فین حقیاز ا یحاک

، 6و 4: 1(داده است  یل میاو را تشک یزندگ يف نبود بلکه روال عادیا تکلینحم

  )29و  22و  14: 13، 14: 6، 19: 5، 9و  4: 4، 4: 2

ا یـ آ[سـازد   یان میش را عیک خطر بزرگ،شهامت و تهور خویاو در برابر 

توانـد   یر مـ ۀ مـذکو یان در آین شجاعت عیا) 11: 6] (چون من فرار بکند؟ يمرد

  .وس را ارتقا بخشدیف و مأیۀ اشخاص ضعیروح

 یم و رفـاه نسـب  یمخروبـۀ اورشـل   يوارهاید يسازبازا به یعالقه و توجه نحم

 بـا او ) 10: 2(نش را به اعجاب آوردیمخالف یکردند حت یم یکه آنجا زندگیمردم

: 1(  دانسـت  یم مـ یشـتن را در گناهـان قـوم سـه    یخـود خو  ياشکها،روزه و دعـا 

 يطلب نمود که و یاو از پادشاه فرمان.بود ينده نگریش و آیا فرد دوراندینحم).6

ن یـ عـالوه بـر ا  .مختلف بهره منـد سـازد   يان شهرهایت والیرا در طول راه از حما
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 یز از پادشـاه مکتـوب  یـ حصار شهر ن يبازساز يالزم برا يۀ چوبهایا جهت تهینحم

با دقـت تفکـر    يزیدربارة هرچ دهند که او ین امور نشان میا: *) 2(افت نمودیدر

کار از خود نشان  در شروع يچ عجله ایم هیهنگام ورود به اورشل.کرده است یم

اقامت سه روزة او ).11: 2.) (دم و در آنجا سه روز ماندمیم رسیپس به اورشل(نداد 

 يت خـود و نحـوة انجـام کـار    یط و موقعیکامل با شرا ییو آشنا یبه منظور بررس

از  یاو حتـ .باشـد  یمـ  يو یشـ یاز دوراند يگـر یه اسـت نمـود د  که برعهده داشـت 

  )12: 2(دیگو یسخن نم یاقامتش با کس يت خود در ابتدایقصدون

 يشـد رأ  یمصمم م يکه برانجام کار یهنگام.م بودیا اساساً مرد تصمینحم

ا از ینحم.عت او نداشتیدر طب ییچ جایتعلل و طفره رفتن ه.داد یز نمییخود را تغ

مشـکالت  .رمعمـول برخـوردار بـود   یغ يجاد وحـدت در حـد  یو ا یهمدل یژگیو

برطـرف شـدن    ياداد و بـر  یمورد توجـه قـرار مـ    یمردم را با دقت و حوصله واف

سـاها  یاز کل یکـ ی یرهبـر روحـان  «).5-1: 5، 12-10: 4(کـرد  یمعضالت تالش مـ 

 :دمیمن پرس! ستن اعضا باشد یگر لم محیندارم که شانه ها يگفته بود که عالقه ا

مات و راه یا در اتخـاذ تصـم  یـ نحم» ند؟یآ یک شبان به چه کار می يپس شانه ها

 یحتـ .کـرد  ینمـ  يجانبـدار  یا گـروه خاصـ  یـ چ وجـه از شـخص   یش به هیکارها

گـر  یاز د).7: 5(نداشـتند  يبـا مـردم عـاد    یخ قوم در نظـر او تفـاوت  یبزرگان و مشا

انگاشـتن   دهیـ مـانع از ناد  يو ید روحـان یـ ن بـود کـه د  یـ او ا یات شخصیخصوص

ت هرگـز از فشـار   یرش مسـئول یدر بعد پـذ ) 9: 4(نبود یات و خطرات اجتمالیواقع

فۀ خود یکرد بلکه وظ ینم یآنچه برعهده داشت شانه خال ين و طاقت فرسایسنگ

 یت بـر دوش مــ یـ افتن بـه موفق یـ مشـکالت و مشـقات آن تـا دســت     یرا بـا تمـام  

 يقتـدر در اداره و اجـرا  محکـم و م  يت کتـاب بعنـوان مـرد   یا در رواینحم.دیکش

ق در یـ ،دقيریم گیامور،صبور در بحران ها،متهور در برابـر خطر،شـجاع در تصـم   

ن،مصــمم در یدار در برابــر مخالفیــ،پايغــرض در رهبر ی،صــادق و بــیسازمانده
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او .دار شـده اسـت  یـ سه ها پدیار در قبال توطئه  و دسیدات و هشیبا تهد ییارویرو

  .ش را بدست آورده بودیان خورویبود که اعتماد کامل پ يرهبر

  :او يروش ها

 ین امـر مـ  یـ ا.داد یش را ارتقا مـ یۀ همکاران خویا روحینحم 

ن مهـم  یـ ا اینحم.مسئول باشد یک رهبر روحانی یعمل ين الگویتواند مهمتر

بـه   يمان و معطوف نمـودن افکـار آنـان از مشـکالت جـار     یختن ایرا با برانگ

 :، از جملهداد یخداوند انجام م يعظمت و و فادار

  )20: 2] (اب خواهد ساختیآسمانها ما را کام يخدا[

  )14: 4] (دیاد آوریب را بیم و مهید بلکه خداوند عظیشان مترسیاز ا[

  )20: 4] (ما جنگ خواهد نمود يما برا يخدا[

  )10: 8] (سرور خداوند قوت ماست[

در .ستا یمانیا یموجب ب ینیگردد اما بدب یمان میمان باعث ببار آمدن ایا

مـان در قلـب   یدن ایبه ثمر رسان یعنی یک رهبر روحانیت ینجاست اساس مسئولیا

  ؟روانیپ

 ن سـخاوتمند و گشـاده   یریق سایو تشو یا در امر قدردانینحم

ف شـده و دلسـرد   یۀشـان تضـع  یرفت که روح یمردم يا بسوینحم.دست بود

او از .د در قلـوب آنـان بـود   ین هدف او شعله ور ساختن امینخست.گشته بودند

ان چشـم  یشان سخن گفت و با بیقرار داست با ا يدست مهربان خدا که بر و

شـان را از دسـت   یو ا: [اعتماد بر خداوند فـرا خوانـد   يانداز خود آنها را بسو

که پادشاه به من گفتـه بـود خبـر     یز از سخنانیخود که مهربان بود و ن يخدا

کـار   يبـرا خـود را   ياپـس دسـته  .میینما ریم و تعمیزیبرخ آنگاه گفتند.دادم

 )18: 2.] (ساختند يخوب قو

 ت اصـالح  ید صـادقانه و بـا جـد   یبا یص و نقاط ضعف مینقا

 یفـا مـ  یا نقش الهام بخـش را ا ینحم.ار مهم استیآن بس یگردند اما چگونگ
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او  ین صـداقت و نظـم عملـ   یـ افزون بـر ا .کرد تا مردم بتوانند بهتر عمل کنند

 ییسـهم بسـزا   يش اقتـدار و یردم و افـزا بودند که در جلب اعتماد م یعوامل

 .داشتند

 یص بالدرنگ برخورد میا با علل بالقوه ضعف ها و نقاینحم 

 .میده یم     مدنظر قرار را يو يدو نمونه از برخوردارها.کرد

 يهـا  یاز کـار فشـرده و کارشـکن    یناشـ  یل خسـتگ یـ ا به دلیهمکاران نحم

انبـوه  .کـامالً خسـته شـده بودنـد     آنهـا ) 16-10: 4(أس شده بودند ین دچار یمخالف

                    ل نمـوده بـود و کـار مطـابق برنامـه جلـو      یـ انباشته شده توان آنـان را زا  ينخاله ها

 ینمـ  یدر انجـام امـور کوتـاه    یه و کارشـکن یف روحین از تضعیمخالف.رفت ینم

گرفـت؟ او توجـه آنـان را     یش مـ یست در پـ یبا یرا م يا چه راه کارینحم.کردند

ار یـ کـه در اخت  یاتحینمود و با تسل يعطوف به خدا نمود سپس آنان را گروه بندم

ا مقـرر  ینحم.ک مستقر نمودیدر نقاط استراتژ یده باتید يرا برا ییداشتند گروه ها

گر با ید یمیکه نیلامشغول گردند درح ياز مردم به ادامۀ کار بازساز یمیکرد که ن

رهبـر   يق هـا یمـردم بـا تشـو   .ل باشندخود به حراست شهر مشغو يبرگ هاساز و 

  .خود دلگرم شده و با مشکالت موجود پنجه در افکندند

 یو ب یخود و سنگدل یاست که مردم به سبب گرسنگ ین مورد هنگامیدوم

 ينهـا یزم).5-1: 5(را بلند ساختنداد اعتراض خود یاز بزرگان قوم فر یبرخ یرحم

فروختـه شـده    یو بردگـ  یبه غالم از آنها یآنان در گرو رهن بود و فرزندان برخ

ــد ــ.بودن ــان ه ــتطاعتیآن ــرا یچ اس ــدان و زم  يب ــرفتن فرزن ــازپس گ ــایب ــود  ينه خ

ۀ مـردم  یـ ف روحیفرزنـدان موجـب تضـع    يره روزیـ به اندازة ت يچ امریه.نداشتند

ز یـ مملو از نکات عبرت آم یا در برابر معضل اجتماعیک و راه کار نحمیتاکت.نبود

مانه بـا آنهـا ابـراز    یبا دقت کامل گوش فرا داد و صـم  شانیاو به اعتراضات ا.است

و خواسـتار  ) 7: 5.(ن قوم را نکـوهش نمـود  یسپس بززگان،و متمول.نمود يهمدرد
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او  یاقتـدار روحـان  ) 11: 5(ع در استرداد هر آنچه که به گرو گرفته بودند شدیتسر

  : اظهار کردند يسران قوم در پاسخ و! چه بزرگ بود 

به عمل  يم نمود و چنانکه فرمودیشان مطالبه نخواهیاز ام کرد و یرد خواه[

  )12: 5.] (م آوردیخواه

 8.(ان مردم رواج دادیا اقتدار کالم خدار را دوباره در مینحم :

18( 

ن مهم مدت یان قوم انجام داده بود بدون ایکه او در م یاصالحات

 رااحکام خدا را اجـ  ياو بطور جد.توانست دوام داشته باشد ینم يادیز

آکنــده نمــوده  ین امــر اعمــال او را از اقتــدار روحــانینمــود و همــ یمــ

وشع تا به آن روز بجا آورده یبعد از زمان مه ها را که ید خیا عینحم.بود

توان تصور کرد که مـردم خسـته    یم) 14: 8(ا نمودینشده بود مجدداً اح

ن یـ از ا ياسـتقبال پرشـور   هچ يو پاسدار يبازساز ياز کار طاقت فرسا

  !د قوا بعمل آورده اند ید استراحت و تجدیع

ان قـوم  یزانندة توبه و اقرار به گناهان هم در میقرائت تورات برانگ

کل از یه يا به پاکسازیزان پس نحم) 5-3: 9(ان کاهنان بودیو هم در م

سـبت مجـدداً    یفرمان آرامـ ).9-4: 13(اقدام نمودن ب کاهیاشیمطامع ال

که بـا   ییزناشو يوندهایو پ) 15: 13(تم و اطاعت قرار گرفیمورد تکر

و قـوم از  ) 25-23: 13(دیـ صورت گرفته بود گسسته گرد همسایهاقوام 

  ).30: 13(ر گشتیگانه تطهیز بیهر چ

 ش از آنکه سران یپ.ار مهارت داشتیبس یا در سازماندهینحم

ت پرداختـه و  یـ موقع یقوم را از قصد و هدف خود آگاه سازد به بررسـ 

او در  )16-11: 2(ش رو داشت بدست آوردیز آنچه پا یواقع يبرآورد

محـدودة  .ن زده بـود یز حـدوداً تخمـ  یکارآمد را ن يروهایخود ن یبررس

ا فرد ینحم.مشخص شده بودکامالً  ين بازسازیت هر گروه در حیمسئول
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دانست که هر کدام در چه  یشناخت و م یفرد سران هر گروه را بنام م

م فرمـان  یا را بر اورشلیو حنن یآنگاه برادر خود حنان[نموده بود   یقسمت

 یتیریمد يت هایگران فرصت داد تا قابلینگونه او به دیبد).2: 7.] (دادم

امور  یا ترس خدا فوق تمامینحم يبرا.ل کنندیبالقوة خود را به فعل تبد

 .قرار داشت

 ال                                                                                                                           اشکافته که در یسازمان  يوة برخورد او با مخالفت هایش

 ردن،ک ه،رخنهیدر قالب اهانت،کنا ییمخالفت ها.رساند یاثبات م

ازمند حکمت یفائق آمدن بر مخالفت ها ن.ینید و ارعاب و توطئه چیتهد

ن واکنش ینخست.ان امواج بودیر خدا از میت مسیقاطع در هدا يو رهبر

ده یافت نادی ینان میچون در دعا اطم).9-8: 4(داو مطابق معمول دعا بو

را از  يداد که و یاو قاطعانه اجازه نم.نمود یمدات سهل یانگاشتن تهد

ز یالزم را ن ياط هاین حال احتیاش منحرف سازند و در ع یهدف اصل

 ).16: 5(بجا آورد

ر خـود بـه   یمان خلل ناپذیتاً و بلکه مهمتر از همه او هرگز از اینها

ز در یـ ت آمیج مثبت و موفقیحصول نتا) 20: 4(به عقب ننهاد یا گامخد

درخصوص نمونـۀ  .نانه استیمنوط به نگرش واقع ب یعرصۀ رهبر روحان

  .ن مورد وجود نداردیدر ا یچ شکیا هینحم

  )15: 6( .]دیبه اتمام رس... پس حصار[






