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شگفتار:یپ
در ين فرامـرز یش بـزرگ مبشـر  یدر همـا 1966و 1964ياست که در سالهاییام هایسلسله پکتاب حاضر دربردارنده 
ک یـ عمـوم در  ةفوق الذکر جهت اسـتفاد يامهایکه پشنهاد نمودندیاز شرکت کنندگان پياریسنگاپور ارائه شده اند. بس

ور طبع آراسته گردند.یزه مجلد ب
که خـدا  ییر و بر جسته ایافراد شهیو زندگمقدساز کتاب یبا نامیو روحانيویدنۀطیدر دو حياصول و قواعد رهبر

یوگرافیـ بـه ب یابیخواننـدگان محتـرم از امکـان دسـت    یرا خدمت نموده اند مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که تمام
يریوده تـا تصـاو  نمـ یآنـان سـع  یاز زنـدگ ییدن بخش هایسنده با گنجانیستند نویافراد اشاره شده در کتاب برخوردار ن

یامکان منـابع مـورد اسـتناد معرفـ    ق بوده اند ارائه دهد. تا حدن موفّیریش از سایبيرهبرۀواضح از اشخاص که در عرص
ح تـر و  یسـنده صـح  یز به آن دسته از ترجمه ها رجوع شـده کـه بنظـر نو   ینمقدسکتاب يشده اند و در خصوص ماخذها

مـان  یح ایتـازه بـه مسـ   کـه  یانیحیمسـ يبرایکه حتنگونهیبدا مطالب ارائه گشته شده تین سعیهمچنقابل فهم تر هستند 
. عالم را در وجودشان شعله ور ساخته قابل استفاده باشدیخدمت به منجياق و آرزویروح القدس اشتآورده اند 

آن هستند دن یقق رسبه تحکه خواهان یدر قلوب کسانیروحانيچنانچه اصول ارائه شده موجب گردد که آرمان رهبر
افته است.یکتاب حاضر به هدف خود دست خته شود,یا و برانگیاح

. اسوالد. ساندرزیج

*****
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کم:ی
شرافتمندانهیجاه طلب

]واالستیشغلیسا باشد در پیکار نظارت بر کليدر آرزویاگر کس[
)1: 3مو یت1(

]؟آنها را طلب منما...یطلبیشتن میخويبزرگ برايزهایا تو چیو آ[
ۀترجم)5: 45میا(ار

میقد

ن حـدود  یـی ان بـدون تع یحیمسـ یتمـام يواال وسترگ از سـو يسا بعنوان آرزویکليبودن رهبریح پولس بر آرمانیتصر
ا قـرار  یـ فـرد باشـد؟ آ  يد در جسـتجو یا مقام نباید آیبرآمقاميجستجوآنکه فرد در يبه جاست.یرفته نیارات آن پذیاخت

د:یگوینغز و پر معنا مير در گفتاریست؟ شکسپین پست مهم خطرناك نیجاه طلب در ايگرفتن فرد

.یکسره بدور افکنیرا یو فزون خواهیم که جاه طلبینمایحت میرا نصوکرامول, تيا
حال چگونه امکان دارد بهد.یاست که سقوط فرشتگان را موجب گرین همان گناهیا

ده شده سودمند باشد؟یخود آفره خالق یکه شبیجهت انسان

ا روبروست یهمواره با انتقاداتیتوان انکار نمود که جاه طلبینم سـته و  یوجـود دارد کـه شا  یاز جـاه طلبـ  یـی گونـه ا امـ
م یکنـ یگر بررسـ یکـد یرت آنهـا در کنـار   یفصل را با توجه به مغايمذکور در ابتداۀیآکه دو یهنگامد.ینمایارجمند م

درنظـر  گفتار پولس, یابیدر ارزاست.یجاه طلبیاندکه محتاج کد یآیخدا بدست ميثر براؤاز خدمت میکلّیطرح
ار متفـاوت  ین ما بسـ یامروز بط ینگاشت که با شراایخود را مۀنامیطیدر شرايودارد.مهم ضرورت چند فاکتور گرفتن

و آمـد  یسته شود به سهولت بدست مینبود که با حسرت به آن نگريزیچیا اسقفیدر آن دوران مقام نظارت بوده است.
ک یـ در دوران جفاهـا معمـوالً رهبـر    م بـوده اسـت.  أتـو و ز روبـرو  ینين با خطرات جدیسنگيت هایغالباً عالوه بر مسئول

شد. یآتش افکنده ميان شعله هایکه با زجر روبرو شده و در مبوده ين فردینخستیحیجماعت مس
اد و یتنها اشـخاص شـ  رسـد. یبنظـر نمـ  یپولس چندان آکنده از خطـر و نگرانـ  ۀفوق گفتیخیط تارینظر گرفتن شرابا در
س آور أیـ طیدر آن شـرا را ندارنـد. ين و پر مخاطره این شغل سنگیعهده دار شدن چنيبرایت کافأهستند که جردغل

یحیمسـ يرا کـه خواهـان عهـده دار شـدن رهبـر     یق نمودن و دلگرم ساختن کسانیضرورت تشویبود که پولس بدرست
ار بوده اند رهبـران  یبسز وجود دارند.ین خدمت امروزه نیزحمات و مصائب ا.»واالیشغلیدر پ«ص داده بود: یبودند تشخ

ان یکوچـک در نپـال سـال   يسـا یک کلیشبان ست ها قرار گرفته اند.ینکه مورد آزار کمون یدر کشور چیمحلّيساهایکل
ک یـ مقـام اسـقف   يامـروز ياز کشـورها ياریش آزاد بودنـد در بسـ  یسایکلياعضاکهیدر زندان بسر برد در حاليادیز

ت یـ ست بلکه عملکرد ناظر اهمیم نست خاطر نشان ساخت که پست نظارت مهیابیشود. میمحسوب نمیفاتیشغل تشر
یدر روزگار ما مشاغل ممتاز و سـودآور فراوانـ  خواند.یاست که پولس آنرا واال و شرافتمندانه ميزین همان چیدارد و ا

ت در زمان پولس امارا فراهم ساخته است ياریا غبطه خوردن بسیاق یزه اشتیتن به آنها انگفایوجود دارند که دست  محبـ
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کسـب  يرا برایو کافيقويزه ایبود که انگیگانه عاملیسا یانه نسبت به کلل و صادقیح و احترام اصیبه مسق نسبتیعم
و ت یـ ک مزیـ سـا  یا نظارت بـر کل یي, مقام رهبریحیکن امروزه در اکثر جوامع مسیلخت.یانگین مقام در شخص بر میا

د. آنچـه از  یـ نمایخود جلب مـ ير ارزشمند بسویغيزه هایرا با انگیر روحانیغعامل کسب شهرت شده است و مردان 
؟ آنهـا را طلـب   یطلبـ یمشتنیخويبزرگ را برايزهایا تو چیآ[است.ين مواردیده خطاب به چنیا نقل گردیکتاب ارم

ست. بلکه معرف یضرورتاً گناه ن"بزرگ بودن"يخود محورانه هشدار داده است. آرزویدر خصوص جاه طلباو ]منما.
ه یـ کناير نکـرد بلکـه بگونـه ا   یرا تحق"بزرگ بودن"اق ید ما آرزو و اشتباشدو خداونیفرد میت و قدرت روحیشخص

هـا و  ییکـه توانـا  ظـف هسـتند   ؤمان یحیمسیرا بر مال نموده و شماتت فرمود. تمامفاقد ارزش يزه هایز و معنادار انگیآم
کـه خـود محـور    ییاالت و آرمـان هـ  یح تمـا یمسیسیعاماتوسعه بخشند یزندگخود را در طول يدادخداياستعدادها

د:یگوین میل خطاب به خادمیجناب اسقف استفان نداند. یباشند را مردود م
ا گنـاه اسـت   يافـراد عـاد  يبرايدر امور عادیحتیکنم که جاه طلبیمن احساس م« همـۀ يمطمـئن هسـتم کـه بـرا    امـ

»باشد.یقابل اغماض مر یناموجه و غین خدا بکلّیان همواره گناه است و خصوصاً در مورد خادمیحیمس
سـا باشـد نـه تنهـا     یش خواهان جالل دادن خدا و سعادت کلیکه نه خود محور بلکه در بطن خویگر جاه طلبیبه عبارت د

. باشدیش مین و درخور ستاید قابل تحسیتردیمشروع بلکه ب
ییهـا ین جـاه طلبـ  یچنآورد. یمبه همراه يویا اقتدار دنیيهستند که ثروت مادیل قدرتیافراد جاه طلب خواهان تحص

ع شـخص خـود   یـ ترفيبراينه سازیزمیل و خالص هرگز در پیاصیک رهبر روحانیتوسط خداوند محکوم شده است.
فرمود:یرا معرفیاز بزرگینیار نویخطاب به شاگردان خود معیسید. عیآیبر نم

ان یـ کن در میشـان مسـلطند. لـ   یکنند و بزرگانشان بـر ا یاست میشان ریشوند بر ایکه حکام امتها شمرده مید آنانیدانیم[
ان شما بزرگ شود خادم شما باشد و هرکـه خواهـد مقـدم بـر شـما شـود       ین نخواهد بود بلکه هر که خواهد در میشما چن

)44-42: 10قس(مر]غالم همه باشد.
سـازد. هنـوز سـخن از    یآنرا بـرمال مـ  یقیت حقیخود محورانه را کنار زده و ماهیانات خداوند نقاب از چهره جاه طلبیب

به ما عطـا فرمـا   [وحنا گفتند:یعقوب و ی) که 34-33: 10ش بود(مریداشت بر لبهايش رویکه پیب الوقوعیمصائب قر
ا و آرزومند تاج جالل بودنـد  ) . آنها مشتاق 37ۀی(آ]مینیبه طرف چپ تو در جالل بنشیکیبه طرف راست و یکیتا  امـ
ا مـا امـروزه   یـ آنمـود.  یب دهشتناك مـ یتصلاماافت تاج جالل جذاب بود یآنان دريبرانداشتند.یدگآماتاج خار يبرا
ب یصـل ک یـ م) که جالل و شکوه تنها با عبور از راه تنگ و باریاموزید بیز بایآنان آموختند (چنانکه ما نامام؟ یستین نیچن

"بـزرگ بـودن  "يح اسـت آرزو یباشـد آنچـه ناصـح   ینفسه ناپسند و خطا نمیف"بزرگ بودن"اقیاشتد.یآیبدست م

آنـان  باشـد: نخسـت آنکـه    یمـ ین امـر از دو جنبـه قابـل بررسـ    ین خطا گرفتار شدند که ایز در ایوحنا نیعقوب و یاست. 
پنداشـتند کـه بـزرگ    یتصور کرده بودنـد. دوم آنـان مـ   يویدنيشکوه و عظمت سلطنت هايح را در شمایملکوت مس

آتـش در  يکه زبانه هـا یداشت. تا هنگاميویاق دنیت و مکان است. تفکرات آنان هنوز سبک و سیقعبودن منوط به مو
هنـوز  یگاه خود نبودند. عطـش قـدرت طلبـ   یو جایقت روحانیکاست بر آنان قرار نگرفته بود قادر به درك حقیروز پنط
جـاه  ير تقاضـا یممانعت از تـداوم مسـ  ح جهت یمسیسیسازد. عیمیسا خنثیرا در کلیاست که قدرت روحانیهم آفت
م فرمود:یمهم و فراتر از چهارچوب زمان را تعلیآن دو, درسطلبانه 

د؟ یـ ریرم بگیـ گیرا که مـن مـ  يدید و تعمینوشم بنوشیکه من مید از جامیتوانیا مید .آیخواهید چه میدانیشما نم[
را کـه مـن   يدیـ د و تعمید نوشـ یـ نوشـم خواه یمـن مـ  کـه  یست که از جامینیفرمود شکیسیعم.یتوانیميگفتند: آر
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ببخشـم.  یسـت تـا آن را بـه کسـ    یار من نید که نشستن بر جانب راست و چپ من در اختیبداناماد گرفت.یرم خواهیگیم
هزاره نو.) 40-38: 10(مرقس]شان فراهم شده است.یاياست برایگاه از آن کسانین جایا

در ملکـوت  ییتوانـد جـا  ینمـ يو رهبـر یاز بزرگـ يویـ آموزد) کـه تصـورات دن  یز میما ن(و بهبه آنان آموختیسیع
سنگ فـرش  يدر آسمان طال را براهستند.ینیزميعکس ارزشهابرارزش ها در ملکوت او کامالًاو داشته باشد.یروحان

گاه آمـاده  یدن به آن جایرسيبراکه خود را هستند يافراد"شان فراهم شدهیايکه برایکسان"ند!بریکردن راه بکار م
ر یـ ک نفـر ز یکه ينه تعداد افرادبودن."غالم همه "ق یجاد کرد؟ تنها بطریتوان ایرا مین آمادگیچگونه ااماسازند.یم

يو معنـا یکند مالك و ضـابطه آسـمان در سـنجش بزرگـ    یشان خدمت میکه او بدیدست خود دارد بلکه تعداد کسان
باشد. خداوند مـا  یميو فطریست بلکه ذاتیشامدها نیا پیبر اوضاع و احوال یمبتنیست. بزرگایروحانيرهبریقیحق

کن مـن  یل[) 45: 10(مر]امده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کندیرا پسر انسان نیز[بود از آنچه حکم فرمود:ینمونه کامل
)27: 22(لو.]ان شما چون غالم هستمیدر م

د قـرار  یـ کأسـت مـورد ت  یباین مـ یادیـ ن قاعـده بن یح و روشن از ایدرك صحیروحانيرهبرو شناخت یبررسيدر ابتدا
ن قاعده هرگز پرداخت بهـا  یالبته عمل به اامااست.یروحانيو رهبریل بزرگیاصيمعنا,داشته باشد. خدمت داوطلبانه

ل یاصـ یک رهبـر روحـان  یرف حت.افتن در مصائب و زحمات اسید یدن جام رنج و تعمیامل نوششآن يبهانبوده است.
ک عبـارت  یـ نزنـدورف نگـرش و آرمـان خـود را در     یم نمودن آن اسـت.کُنت ز یش باشد تسلیاز آنکه نجات زندگشیب

ن خالصه نموده است:یچن
يمـوراو يسایانگذار کلینزندروف بنیکُنت ز"ح) و تنها او.یوحود دارد.او(مسیک دلبستگیک عشق و یمن تنها يبرا"

ا ینقاط دنیبه اقص.خود محورانه بودنديهایداً مخالف جاه طلبیکه شدياز وياو با الگوبرداريسایکليهاست.اعضا
د:یگویخود مياز سروده هایکیدر يوند.یر نمایل را تبشیام انجیسفر کردند تا پ

میم بزرگ باشیخواهیم میچون ما فرزندان آدم هست"
او خود را کوچک ساختاما

مین آوریم خود را پائیستیما حاضر ن
او خود را فروتن ساخت

میم و حکومت کنیم فرمان دهیخواهیما م
"او آمد تا خدمت کند.

*****
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دوم:
رهبرانيدر جستجو

ن را یخدا داور است.انکید.لیآی) می(بزرگيرا نه از مشرق و نه از مغرب و نه از جنوب سرافرازی[ز
د.] ینمایرا سرافراز ماندازد و آنیر میبه ز

)7-6: 57(مزمور 
ک مرد خداید،یک مرد خدا را به من بدهی

شه اش باشدیانديمان فرمانروایکه ایکس
ح خواهم کردیرا تصحیآنگاه من هر ناراست

ک مرد خداید،یک مرد خدا را به من بدهی
ح شده باشدسمیسمانآکه 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 رویکه براستیکس

.را به زانو در خواهم آوردآنگاه من ملتها

»دلیجورج ل«

رنـد.در  یرا بـر خـود بگ  يت رهبـر ت کسـو یحیهستند کـه در عرصـه مسـ   يافراد متهوريوسته در جستجویخدا و انسان پ
ک یک انسان و نه انسانها،یو وفادار برآمده است.نیک انسان امیيم که خدا به دفعات در جستجوینیبیممقدسکتاب 

روه.ک گیفرد و نه 
)14: 13ل یسموئ1نموده است.] (طلبموافق دل خوديمردش ی[و خداوند به جهت خو

)25: 4ا ینبود.] (ارمیآدمنک یو ام[نظر کرد
افـت تـا   ید یباشد توانید و طالب راستیانصاف عمل نماکه بهرایکسا ید...آینیم گردش کرده ببیاورشلي[در کوچه ها

)1: 5ا یامرزم؟] (ارمیمن آن را ب
)3: 22ال یستد.] (حزقیدم...به حضور من در شکاف بایرا طلبیکسشان یان ای[و من در م

عیافته است که مطیرا یهرگاه خداوند انسانند کـه  ینمایسا اثبات میخ کلین تاریو همچنمقدسات کتاب یروا
را يرده اسـت و خدا ابا نکيرویو پيشاگردياو بوده و با تمام وجود از پرداخت بهاینقشۀ روحان
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ن لوتر،جـان  ی،جدعون،داوود،مارتیاز جملـه موسـ  موجـود بکـار بـرده اسـت.    صقـائ نرغم ضـعف هـا و   یعل
توان نام برد.یگر را میدياریو بسيام کریلی،ویوسل

ن یـ سـتۀ ا یگانه پدر شایر از فرزند یرا غیا کسیو آکند که فوق از انسان باشدیه مبرا مطاليسا رهبریکلیعت روحانیطب
ام سانگسـتر  یـ لیوها و مصـائب فـراوان بـوده اسـت.    يمستلزم دشواريتوان تصور نمود؟ چنان رهبر وقف شده ایمهم م

سا یاز کلیت درجه اول در نینده نسل حاضر اولویبا توجه به رشد فزا*"سا دردمندانه محتاج رهبر است.یکل"گفته است: 
ت یهـدا يرو که مردم دوست دارند توسط فـرد گر است.مقتدارنه از آن ثایو ایاز رهبر مقتدارنه،روحانيهمانا بهره مند

به یکنند.روحانیميرویم و مقتدر پیک رهبر حکیاز یچ پرسشیرود و غالباً آنان بدون هیداند به کجا میشوند که م
و یناکـام , یهـودگ یش منجـر بـه ب  یامـدها یدپیجـذاب بنظـر آ  ت ویـ هرچنـد کـه بـا کفا   یرروحانیغيل که رهبرین دلیا

نهـاد  يح بر جایاست که مسيرو نمونه ایپیثارگر از آن جهت که رهبر روحانیخواهد شد. ایو اخالقیشکست روحان
داشته است که از برکت ین رونق خود را هنگامیشتریسا همواره بیان قرار داد. کلیجهانیتمامیکه خود را قربانیهنگام

یسـا مـ  یکـره کل یپيماریاز بیحاکین رهبرانیه اند برخوردار بوده. فقدان چنداشتیکه مسح الهیروحانیوجود رهبران
اراده و ذوق و يروی, نیشیو خود اندیعقالنیی, توانايات فردیبعنوان ما حصل استعدادها و خصوصغالباً يرهبرباشد.

در امـر  ن فاکتور هـا  یاامادارد در ارتقاء عملکردیید سهم بسزاسیبدون تردیشده است. وجود استعداد ذاتیاق تلقیاشت
تحمـل رنـج هـا و مصـائب در     يبرایقتاً الزم است آمادگیستند. آنچه حقیبرخوردار نیخاصت یاز اولویروحانيرهبر
ا یـ باشـد و نـه توسـط انتصـاب     یميریگينه توسط انتخاب و راین رهبران روحانییتعباشد.یو خالصانه میقلبیاطاعت

یت مهـم باعـث نمـ   یـ ک موقعیاز يصرفاً بهره مندکند.ین مییلکه خدا و تنها خداست که آنها را تعبیاجماع نظر انسان
را رهبـر  يتوانـد فـرد  یز نمـ یـ نيوه رهبریدر شیلیمدارج تحصیطیحتگردد. یشود که شخص مبدل به رهبر روحان

کـه اسـاس   یکن اقتدار روحانیطا شود لسا اعیره کلیئت مدیا هیک اسقف یتواند توسط یمیبسازد. مقام و عنوان مذهب
کـه چشـمان جسـتجو گـر خـدا, فـرد واجـد        یهنگـام تواند اعطـا گـردد.  ینمیچ انسانیهياست از سویروحانيرهبر
)21: 22و 17: 9سازد(اعمایممتاز جدا میخدمتيابد روح القدس او را مسح نموده و براییرا میطیشرا

ک رهبـر  یـ تـوان بـه   ینمـ يدازاپریـ ا رویـ یبا جـاه طلبـ  "د:یگوینجات مارتشاز رهبران برجستهیکیساموئل لوگان 
به گناهان و فـروتن شـدن در حضـور    ن مقام با اعتراف صادقانه یمبدل شد.آنچه الزم است اشکها و دعاهاست . ایروحان

مصـلوب  يسـا یر بـه ع یم و تزلـزل ناپـذ  یمستقیسته است که با نگاهید . پس بایآیدل بدست میخدا و جستن او به تمام
ح. اقتـدار  یشمارد بخاطر مسـ یان میست بلکه چون پولس سود خود را زیمنافع خود نیدر پیرهبر روحانم.یچشم بدوز

*س شناخته شده است.یدر قلمرو ظلمت ابلین و حتیل در آسمان , بر زمیاصیک رهبر روحانی

بـه  قـادر ن مقام را در سر دارندیايکه سودایهمه کساناما). 9: 16خ یتوار2(دیجویمین خصائلیرا با چنيخدا فرد
بـس واال  یمرتبتـ يوحنا آشکار سـاخت کـه رهبـران در ملکـوت و    یعقوب و یيستند خداوند ما برایآن نيپرداخت بها

اطاعـت و  دلیاز او بتمـام ,شان را در جمع برافرازدیش از آنکه خدا ایدر نهان پکهاستیاز آن کسانن مقام یو ادارند 
ت یگـردد کـه مسـئول   يفـرد یقـ یو تواضـع حق یتواند موجب قدس الهـ یمیین مرتبت واالیشه چنیکرده اند انديرویپ

ت اقتدار و نفوذ بر جماعت قرار گرفته اند قوم یکه در موقعيناگفته نماند که اگر افرادده است.یبدو محول گرديرهبر
ت خواهندکرد.یپست هداينهایزميشان را بسویمئناً انکنند مطيرشد و ارتقا رهبريخدا را به سو

ن باشند ید که با کوهستانها و ارتفاعات بلند عجیرا به من بدهیمردان
مسطح آشنا باشندينهاید که با زمیرا به من بدهیمرادان
شان در مغزشان باشدید که گوش هایرا به من بدهیمردان

*****
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109پل سانگستر.ص زندگینامۀ دکتر سانگستر به قلم

سوم:
یروحاني, رهبریعیطبيرهبر

بلکـه بـه   مقنـع حکمـت نبـوده   ران چون به نزد شما آمدم....کالم و وعظ من به سخنان برادي[ومن ا
برهان روح و قوت ]  

)4و1: 2قرن1(
از یاسـت کـه رهبـران انسـان    یفیبر آنان تعرير گذاریاثگران و تیدر آوردن دت تحت نفوذ یو قابلییبعنوان توانايرهبر

کنند.یت میآن حما
د: یگویدر خاطرات خود ميلرد مونتگمر

یتیاهداف مشخص. رهبر شخصيکردن مجدد مردان و زنان در راستایت و اراده سازماندهیعبارتست از ظرفيرهبر"
".کندیشان القا میکه جسارت و اعتماد به نفس را بداست 

گفته است:يف رهبریز در تعریدکتر جان مات ن
."گران را بدنبال خود بکشاندیتواند دیشناسد و میاست که راه را میرهبر کس"

ز گفته است :یاالت متحده نیایس جمهور متوفیترومن رئ
".د و دوست ندارندنخواهیتواند مردم را وادار به انجام آنچه سازد که نمیاست که میرهبر کس"

ن ین چنـ یت ایست و چرا بشریچيد که : رهبریپرسياز وینیک رهبر کهنسال چیدار خود با یژنرال چارلز گوردن در د
باشند؟یمشتاقش م

یکه حرکت میدارند. آنانيتمام افراد بشر در سه گروه جا"د: یگویرمز آلود میهانگ چنگ در پاسخیليآقا
"دارند.یشان را به حرکت وا میکه ایانکنند و کسیکه حرکت نمیکنند, آنان

خـود سـاخته   یعـ یطبيهـا ییتو.اناانسان است. هر چند استعدادها و یو روحانیعیت طبیاز قابليزه ایآمیروحانيرهبر
م. یریـ خود به جهت خدمت خدا بکـار گ يسته است که آنها را در حد اعالیار بایباشند بسیخدا مازییعطاستند بلکه این

است که مقدم بـر  یدر بر دارنده عواملیروحانيکه مقوله رهبریدر حالشوند یمربوط ميت رهبرین به کلیشیپفیتعار
د: یگویدر کتاب خود ميدارد. لود مونتگمریت نقش مهمیعامل شخصیعیطبيت آن هستند. در رهبریکل
توانـد مـردم را   یاو مـ یبر دارد. جاذبه درونت رهیبا شخصیمیمستقیو نفوذ در اذهان عموم بستگير گذاریزان تاثیم"

"د.یجذب نمايويبسو

را یز نقش مهمیت منور شده از حضور روح القدس نیفرد نبود بلکه شخصیصرفاً منوط به جاذبه شخصیروحانيرهبر
ق او یـ نـد از طر توایلذا قوت روح القدس مـ م نموده یشتن را به روح خدا تسلیخویاز آنجا که رهبر روحانکند. یفا میا

در قلوب مردم نفوذ کـرده  یست که ساخته و پرداخته انسان باشد. رهبر روحانینيزین چیگردد و ايگران جاریديبسو
د.یفرمایاو عمل مق ین خاطر که روح القدس در وجودش و از طریگذارد تنها به ایر میشان تاثیبر ا

. مـورد بحـث و تبـادل نظـر قـرار گرفـت       يط و ظـوابط رهبـر  ین موضوع شراین پروتستان در چیبزرگ مبشرش یدر هما
D.E...ٍ.ِيآقا .Hoste.دعـوت  يش از ویاسـت همـا  یکـه ر یتـا هنگـام  ن بـود  یچیدرون بومیکه مسئول انجمن بشارت

رسـا  يد با صـدا یدگاه خود را طرح نمایتا دشد دعوتيکه از وینمود. زمانیرام برروند بحث نظاره مآنکرد, ساکت و
کند؟ یميرویاز او پیا کسینم آین است که ببیک فرد رهبر ایت یص صالحین مالك در تشخیبنظر من بهتر"گفت:



9

گر یکـد یم آنهـا در تضـاد بـا    یمفاهین حال برخیدر عاماگر دارند یکدیبا یفروانيمشابهت هایو روحانیعیطبيرهبر
م:یینمایره مم اشاین مفاهیاز اينجا به پاره ایرند . در ایگیقرار م

یروحانیعیطب
بر خدا یمتکبه نفس                                                        یمتک

ن خدا یشناختن مردم                                                          شناختن مردم و همچن
مشتاق انجام اراده خدا مات                                                      یاتخاذ تصم
ب                                                                              متواضع جاه طل

یالهيرو راه کارهایپیشخصيابداع راه کارها
مسرور از اطاعت خدا خرسند از فرمان دادن                    

خدا به انسان ها محبتمشتاق ارائه گران             یديم شدن از سویخواستار تکر
وابسته به خدامستقل                                        

دهـد کـه هـر گـاه     یمیسا گواهیخ کلیتارسازد یرا رهبر برجسته مردم نمیکسیعیکه توبه و بازگشت بطور طبیدر حال
اسـت  يژه ایـ از ویـ امتیرا عطا نموده است. نعمات روحـان يماندگاريت هایا و قابلیروح القدس نزول فرموده عطايپر

م پـس از در  یخـوان یام سنگستر مـ یلینامه وی. در کتاب زندگدینمایاعطا ميل رهبریت پتانسیجهت تقوکه روح القدس 
ست انگلستان است:یمتديسایکليدر رهبريد عمق تعهد ویکه موافته اند که یاز او را يدست نوشته ايگذشت و

يگـر سـپر  یدینمـود. مـدت  مرا تعاقب امام زیکردم از آن بگریمن است نه خواسته شخص من  سعين اراده خدا برایا"
خواهـد تـا   یاشـم او مـ  ک واعـظ ب یست من صرفاً یل نیگفت که خدا مایبرخاسته از عمق وجودم به من میشد. احساس

رم.یست را بر عهده بگیمتديسایکليرهبر
ر ین مسـ یـ در اکـنم. قطعـاً   تیح فعالیمسيساین شاخه از کلیدر ايداریبجاد یشده ام تا در اکنم که منصوب یاحساس م

یا حسـادت برخـ  یـ د به اظهار نظرات افـراد مسـن تـر    ین نبایگردند. همچنیدر سر راهم تلقید مانعیمن نباآبرو و شهرت 
د یـ چ وجـه نبا یر خدمت کنم بـه هـ  ین مسیبنا باشد خدا را در او شش سال دارم و اگر ینشان دهم. اکنون سیگر توجهید

شتن را عقب بکشم.یا خویو ر بشمارمیفه ام را حقیوظ
افتم تـا  یـ خودخواهانـه ن يو بلنـد پـرواز  یاز جاه طلبـ يچ نشانه ایو هدر خود تفحص کردم من صادقانه خودم را آزمودم 

ده ام . تـا کنـون مـن    ورنج آور مردم و خصوصاً انتقـاد نمـودن متنفـر بـ    يهاییشه از مهمل گویآورم همیاد میآنجا که ب
ن پـس خـدمت   یـ کن از ایان مردم بوده است لیساده در میمختلف و انجام خدمتيکردن کتاب هارو رویزمشغولصرفاً

د.یفرماياریف من است. خداوند مرا یفه و تکلین نه رغبت که وظیر خواهد بود و این مسیمن تحت اراده خدا در ا
ا یـ ا آیآه خـدا "ک نـت را بنـوازم  یق تویخواهم از طریم» گفت: یدم که میخداوند را شنيمبهوت کننده بود! من صدا

اظهار نظر کرده انـد؟ جـرات نـدارم بـه تـو پاسـخ       يشان محول فرمودیکه بديفه ایک از رسوالن درباره وظیچ یهرگز ه
"زم.یونس بگریتوانستم مثل یکاش ميدهم که ایح میقلباً ترجامابدهم. یمنف

يت هـا یـ توان صرفاً با نگاه کردن به قابلیشود را نمیده میس دیسن فرانسیکه در زندگيو اقتداریروحانيآن رهبر
د: چـرا تـو؟ چراتـو؟ و    یپرسـ یگشود و مرتبـاً مـ  يلب به تمسخر وMasseoروان او به نام یاز پیکیح نمود. یتشریانسان

ه : دهـد کـ  یرو پاسـخ مـ  یـ سـت؟ آن پ یاد بـر آورد: منظـورت چ  یـ س فریس قـد ین عبارت را تکرار کرد که فرانسیآنقدر ا
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در کننـد  يرویخواهند سخنان تو را بشنوند و از تو پیند, همه میآیدن تو میديهمگان به دنبال تو هستند از همه جا برا
تـو  يرویـ از کجاست که تمام عالم مشـتاق پ . یو نه خانواده متشخصيری, نه سواد چشمگيدارییبایکه تو نه ظاهر زیحال

آسـمان بلنـد   يدر جهرهاش رخ نمود او چشمان خود را بسوید, خوشحالیا شنن سخنان ریس ایکه فرانسیهنگامهستند؟ 
ير متبارك خواند .آنگاه برخاسـت و بسـو  یوصف ناپذیبزانو در آمد و خدا را با شعفینسبتاً طوالنیکرد و پس از مدت

ده گفت: یرو رو گردانیآن پ
کـان و  ین اراده فرمـوده . چشـمان او دائمـاً بـر ن    یچنـ و قادر مطلـق  ی؟ علت آنست که حضرت اعلیکه بدانیواقعاًمشتاق"

افـت  یران نیل شـر یان خیت تر از من را در میکفایف تر و بیرتر, ناپاك تر و ضعیحقينگرد و چون گناهکاریران میشر
ه افـت و اراد ید چـون بـدتر از مـرا ن   یـ م خـود را آشـکار سـازد . او مـرا برگز    یب و عظـ یـ د تا اعمال عجین رو مرا برگزیاز ا

"ن جهان را مغلوب سازد.یو دانش و علم اییبایان , شان و مقام , قدرت و زیق من اشراف و اعیکردکه از طر

بـه هفـت عامـل مهـم در     يفرا گرفـت . لـورد مـونتگمر   یعیتوان از دانش و حکمت رهبران طبیرا مینکات قابل توجه
ز مصداق داشته باشند:یمانداران نیایتوانند در نبرد روحانیدان نبرد اشاره کرده که میمیفرمانده
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
ف یه وظاشان بیر دستان تحت امر خود اعتماد داشته باشد و اجازه دهد که بدون اختالل در کارهاید به زیاو با- 5

خود عمل کنند
داشته باشديریم گید قدرت تصمیاو با- 6
ن افراد خود باشدید الهام بخش اعتماد بنفس در بیاو با- 7

قائل شده است:يرهبريرا برايگریديت هایدکتر جان مات اولو
دارد؟یتوجه کافیا فرد رهبر به مسائل جزئیآ- 1
ت ها آشناست؟یاولويا با معنایآ- 2
گذراند؟یرا چگونه ماوقات فراغت خود- 3
ت دارد؟یا در کار خود جدیآ- 4
دارد؟ياس و دلسردیه و یف روحیدر قبال تضعيچه رفتار- 5
شود؟یروبرو مناممکن چگونه يت هایبا موقع- 6
نقاط ضعف او کدامها هستند؟- 7

و یق منفـ یـ رمـودن ط یتـوان اذعـان نمـود کـه در پ    یگـران اسـت مـ   یبـر د ير گـذار یتاثییاساساً تواناياز آنجا که رهبر
د دارنـد بـر   یو هم تجربه تاکمقدسبرخوردار است. هم کتاب يباً نامحدودیتقريت هایک از قابلیا مثبت و نیمارگونه یب
ی. همه ما بـر زنـدگ  یو چه در عرصه روحانینه اخالقی. حال چه در زمباشدیتفاوت و خنثیتواند بیچکس نمینکه هیا

و یم کـه بعضـاً ممکـن اسـت بـدان آگـاه      یگـذار یمـ يبرجایدارند اثرات محو ناشدنکه با ما برخوردیان و کسانیاطراف
م . یاشراف نداشته باش
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شـدند  یسا افزوده میهر روزه به کلییع و استثنایمانان با ضرب آهنگ سریل نو ایکه خیرسوالن هنگاميسایدر آغازکل
يات کار بگونـه ا یط و مقتضیم فرمود. شرایتعلشان یرا بدیروحانيعت رهبریدر خصوص طبیروح القدس درس بزرگ

سـت بـا   یباینش مـ ین گـز ین تر سوق داد. اییدر رده پاین رهبرانییکرد که آنان را به تعیمینیرسوالن سنگيبر شانه ها
ان یـ کنام و پراز روح القدس و حکمـت را از م یبرادران, هفت نفر نيگرفت[لهذا ایط خاص انجام میشرات یدقت و رعا

)3: 6م.] (اعماین مهم بگماریشان را بر اید تا ایانتخاب کنخود
کـه  یاست؟ مردانـ ییگزافه گویر روحانیو غيویدر امور دنیحتا اساس و محور پر بودن از روح القدس و حکمت یآ

ح القـدس  ک نام, با ذکاوت و پـر از رو یق, نیصديست افرادیبایمامور شدند مینستیوه زنان هلیبه احوال بیدگیبر رس
ص است.یقابل تشخیا فقدان آن بسادگیوجود اماف کرد یتوان تعرینمیبوده باشند. پر بودن از روح القدس را بسادگ

يخـدمت در رده هـا  يآرزوکهیپـس کسـان  ن الزم االجرا استیین رده پایدر ارتباط با خادميارین مالك و معیاگر چن
را یروحـان يوه هـا و راه کارهـا  یکـه شـ  ید توسط افراد روحـان یبایمیروحاند باشند؟ اهدافیباالتر را دارند چگونه با

مجدانـه  یحیمسـ يسـاها و سـازمانها  یدر کلیمقدسـ ار کتـاب  یـ ت و معین اولویسازند به انجام برسند. اگر ایشه خود میپ
گـر  یران سـکوالر د ی. در آنصـورت مـد  داشـته باشـد  یتوانست در پـ یمیمهميامدهایع و پیشد چه ابعاد وسیت میرعا
ف یـ ن در تعریادیبنيه ایداشتند. دکتر جان مات نظرینميخدمات عادیو حتیحیمسيسا و سازمانهایدر کلیگاهیجا

ارائه کرده است : یروحانيرهبر
ان شمایخواهد در میمفرمود: (هر که یسیکه عیکنم هنگامیمن تصور م"

د .یشیاندیمیروحانيربزرگ شود, خادم شما باشد) بدون شک به رهب
نیباالتريدر معنايانجام خدمت با حداکثر توان, رهبريدر معنايرهبر

وقفه ویبیتالشيبه معنایروحاني. رهبريو فداکاریخودگذشتگاز
لکوتـتن مـبرافراشیعنیان, ـن کار جهیبزرگترر در انجام یناپذیخستگ

"خداوند مان عیسی مسیح در عالم.
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چهارم:
يضوابط نهفته در رهبر

]باشد][رهبرشان سروریان ایهر کدام درم..کسان بفرست .[
)2: 13(اعداد

ضـوابط  کشـف  يتالش بـرا اماستند یوردار نبرخیروحانين در رهبریادیت بنیاز اهمیعیطبيات رهبریاگر چه خصوص
قـرار دارد کـه   يات نهفتـه ا یت هـا و خصوصـ  یـ انسـانها قابل ی, ارزشمند است. در وجود تمـام ينهان و بالقوه در امر رهبر

ک یـ بماننـد.  یهمچنـان نهفتـه بـاق   يان متمـاد یسـال شـتن  یح از خویو شناخت صـح یممکن است بخاطر فقدان خودآگاه
ا مؤثر باشد.یخصوصیبرختواند در کشف یل میتوجه به نکات ذبا یمطالعه موضوع

»یش سنجیسئواالت خو«
گـران در وهلـه نخسـت مسـتلزم تسـلط بـر       یديد؟ رهبریح فائق شویک عادت نا صحید بر یا هرگز توانسته ایآ-

شتن است.یخو
شـتن دار نباشـد   یکـه خو يد؟ رهبریکنترل خود را داشته اییل شما بوده توانایط بر خالف میکه شرایا زمانی؟آ-

خود را از دست خواهد داد.نفوذ و احترام 
یگران موجـب مـ  یديشه هایشه و اتکا به اندیاز استقالل انديد؟ عدم برخورداریشیندید مستقل بیتوانیا میآ-

م یاو تصـم يگـران بـرا  یشود تـا د یز باعث مید و نیبرآیگران به خوبیت دیهده هداگردد که رهبر نتواند از ع
رند.یگب

د انتقـادات را  یا قادر هستید؟ آید و خود را نبازیخود را در مواجهه با انتقادات حفظ کنینید واقع بیتوانیا میآ-
یت و حتـ یـ و کـم اهم یتوانـد از مسـائل جزئـ   یک فـرد متواضـع و صـبور مـ    ید؟ یدر جهت سازنده سوق ده

کند.يعزضانه به نفع خود بهره بردارانتقادات م
د؟یاز شکست ها خالقانه استفاده کندیتوانیا میآ-
د؟یگران را بدست آورینان دی, احترام و اطميهمکارید براحتیتوانیا میآ-
ش قـدرت  یبـه نمـا  يازیـ نیقـ یحقيد؟ رهبری, انضباط را حاکم سازیینماد بدون توسل به قدرت یتوانیا میآ-

ندارد.
جـاد آن اسـت خصوصـاً    یمـش سـاده تـر از ا   د ؟ حفـظ صـلح و آرا  یصلح و آرامـش باشـ  یانجید میتوانیا میآ-

و يگـر ینجایـ عبارتسـت از م يان توجه در امر رهبریک عملکرد مهم و شایکه درهم شکسته باشد. یهنگام
گر.یکدیرش یپذيمشترك براجاد نقطه یتخاصم و اينه هایکشف زمییگرسخن توانایمصالحه دادن به د

بـه انجـام آنهـا    یلیتمـا يد کـه در حـال عـاد   یب کنیو موجه ترغمردم را به انجام امور مشروعد یتوانیميایآ-
ندارند؟

سـت  ید؟ رهبـران با یـ رین قلمداد کردن آنها نسبت به خودتـان بپذ ید وجود مخالفت ها را بدون توهیتوانیا میآ-
در تقابل نداشته باشند.یرند و سعینظرات مخالف را بپذ

د؟ حلقـه دوسـتان و همراهـان شـما شـاخص      یخود را حفظ نمائد و دوستان یکنیابید دوستیتوانیمیا براحتیآ-
شما هستند.يرهبريت هایقابل
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د؟یت آنان هستیا جلب رضایگران یديف شدن از سوین و تعریبه تحسیتا چه اندازه متک-
ردسـتان  ید؟ دربـاره ز یراحـت و آسـوده باشـ   د یـ توانیا اشـخاص تـازه وارد مـ   یا در برخورد با مقامات باالتر یآ-

گـران را  ید قادر باشـد کـه د  یک رهبر بایکنند؟ یمیو آرامشیا آنها در حضور شما احساس راحتی؟ آچطور
ين در مالقـات بـا و  یریله سـا ینوسـ یباشد تـا بد یمشان همدرد و همراه ینشان دهد که با ادرك کند و به آنان 

احساس آرامش داشته باشند.
ا حرمـت و احتـرام افـراد را حفـظ     یـ ژاد و طبقـه کـه باشـند؟ آ   د؟ از هـر نـ  یا شما واقعاً به مردم عالقمنـد هسـت  یآ-

یز بتواند رهبر خـوب یک فرد جامعه ستید است که یست؟ بعیدر وجود شما نینهانيا تعصب نژادید؟ آیکنیم
باشد.

نکـه  ش از آیجمالت خود را پـ یجه احتمالید نتیتوانیا میآد؟ یکنیرا در خود احساس میر و کاردانیا تدبیآ-
د؟یکنینیش بید پینمائيجاربر زبان 

ت خود را حفظ کند.یموقعيادیتواند مدت زیک رهبر متزلزل نمید؟ یا از ثبات اراده برخوردار هستیآ-
د؟یکنیا آنها را در قلب خود حفظ مید یخاطر را فراموش کنید رنجش ها و آزردگیتوانیا میآ-
ــیا شــما اساســاً فــرد خــوش ب یــآ- ــدبد؟ افــرایهســتین ــاینیروحــانيســته رهبــرین شاید ب تامپســون يســتند. آق

R.E.Thompson) (ل را یـ شنهاد کرده است کـه سـئواالت ذ  یک رهبر پیيوه رفتاریدر خصوص سنجش ش
م:یاز خود بپرسيفردیابیک ارزیبعنوان 

شود؟یشما میگران موجب آزردگیح دیا و اعمال ناصحیا خطایآ-
د؟یسازیا آنها را آماده مید یکنیا شما از مردم استفاده میآ-
د؟ ینمائیق میا آنها را تشوید یکنیا از مردم انتقاد میآ-
د؟ینمائیمياریشان را یا اید یزیگریا از مشکالت آنها میآ-

بـه مـا نخواهـد کـرد . چـرا      یم کمکـ یمانه دست بکار شویها بدون آنکه صمییل خودآزماین قبیایصرفاً مطالعه و بررس
د از او اسـتمداد  یم؟ ما بایینماياریخود از روح خدا که روح انضباط است طلب یشخصبردن به نقاط ضعف ید با پینبا

ت یدر شخصیخود مجدانه خواستار تحقق انضباط الهيدردعاهاست یبایمیحیهر مسد.یم تا ما را قوت عطا فرماییجو
ر خود باشد.یو ضم

*****
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پنجم:
د پولسیاز ديرهبریاطالعات جانب

همـان نـواز و   یار و خردمنـد و صـاحب نظـام و م   یو هشک زن یمالمت و صاحب ید بیپس اسقف با[
م و نه جنگجو و نه زرپرست. مدبر یح بلکه حکیا طماع سود قبیا زننده یگسار یم باشد. نه میراغب به تعل

ـ د.....ونه جدع گردانیمطش را در کمال وقار یو فرزندان خوییکویاهل خانه خود به ن مـان  یااليدی
]ک نام باشد....یکه خارجند هم نیالزمست که نزد آنانامافتد. یس بیکه مبادا غرور کرده به حکم ابل

)7-2: 3مو یت1(

د؟ خصوصـاً  یـ را فهرسـت نما یروحـان يات رهبریتواند ضروریسته چون پولس میو بار ینظیبيرهبربهترا ز یچه کس
رغـم  یعلـ یروحـان يرهبريارهایو الهام روح القدس برخوردار بوده است. معریخود از تنویات شخصیبکه او در تجر

کـه  ياریـ ر نکـرده اسـت. آنچـه پـولس بـدان اذعـان نمـوده نـه جنبـه اخت         ییغسا هرگز تیاز تولد کليان متمادیگذشت سال
اشـاره بـه رهبــران بکـار رفتـه انـد بــه      يد کــه بـرا یـ خ در عهدجدیر اســت. دو واژه اسـقف و مشـا  یاجتنـاب ناپـذ  یطیشـرا 

و شـان و مرتبـت اشـاره دارد در    یگـاه اجتمـاع  یبـه جا "خیشـ ". اشاره دارند نه اشخاص مختلـف  گوناگون يعملکردها
گـر  یک واژه به شخص اشـاره دارد و واژه د یگر یدهد. به عبارت دیفه رهبر ارجاع میبه عملکرد و وظ"اسقف"که یحال

).28و17: 20به کار او.(اعما
فصـل  يات مـذکور در ابتـدا  یـ ان آیـ ده اسـت. از م یـ شود بعدها لحاظ گردیشناخته م"اسقف"آنچه که امروزه از واژه 

توان مورد بحث قرار داد:یحوزه و قلمرو را من یچند
ت:یوضع-1

ت یمالمت باشد. شخصین است که بیرهبر ايبراین ضرورت اجتماعیسا, نخستین کلیاحترام خادمت یبا رعا
نه یچ زمیست هینبايویرا فراهم آورد. در زندگيباشد که موجبات سرزنش و مالمت ويد بگونه ایاو نبا

ان ید . در مینفوذ دشمن بگشايرا برايچ روزنه اید هیوجود داشته باشد. او نبايه ویاتهام علرشد يبرايا
با مردم در خصوص مسائل يويه رفتارویک نام و آبرومند باشد. شینيد فردیز بایسا نیاجتماع خارج از کل

از یکیباشد. یميویحیت مسیدر روشن ساختن شخصیشاخص مهمیر روحانیو اجتماع غیزندگيجار
يبراکشنبه یکند. او هر هفته در روز یت مینه تجارت فعالیدارم در زمییآشنايسا که شخصاً با ویخ کلیمشا

دانند یرا میشوند زیبنا نميويچ وجه با موعظه هایرمندان او به هکااماد., ینمایکارمندان خود موعظه م
بر کارمندان يریچ تاثیعبوس و بداخالق روبرو هستند. او نتوانسته هيریشه در صبح روز دوشنبه با مدیکه هم

ح داشته باشد.یرش مسیخود در پذ
که یماندار قائل هستند و هنگامیایحیک مسیيبراياریماندار به رغم انتقادات خود احترام بسیر ایافراد غ

ش یخویگردند تا همان تجربه را در زندگیمبرخوردار است مشتاق مقدسیک زندگینند او از یبیم
و ملموس ینیک نمونه عیدارد. ارائه يدر تحقق آرمان وینقش مهمیت اجتماعیبدست آورند . شخص

اندرز است.ار توانمند تر و قانع کننده تر از موعظه و یبس
:یت اخالقیوضع

ن یـ د در ایـ بایک رهبـر روحـان  یـ رنـد  یگیوسته مورد حمله قرار مـ یپیاخالقيارهایکه اصول و معیدر جهان-2
ک یـ از جوامـع بعنـوان   ياریاسـت کـه در بسـ   يزیـ ن چیباشد و ا"ک همسری"يد دارایباشد. او باعرصه منزه
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نیـ ااسـت  یآنچه مسلم و قطعاماارائه شده اند ین خصوصیدر ایر گوناگونیشود. البته تفاسینمیهنجار تلق
از ید نمونـه روشـن  یـ ح عمـل کنـد. او با  یسـت و ناصـح  یناشاد یـ نبایدر بعـد اخالقـ  یباشد که رهبر روحـان یم

و متعادل باشد. عبارت م یماليد فردین بایباشد. او همچنییزناشویدر زندگيو وفاداریپاداکدامنيارهایمع
ز مزمـوم و بـد نـام    یـ نيویـ در اجتمـاع دن یک فرد الکلیباشد. یواضح و مبرهن میبه حد کاف"گساریه مون"

کند که باعـث  ياده رویزيدر نهان و دور از انظار بگونه اید حتیک رهبر نبایسا. یکلاست چه رسد به جامعه 
.در اجتماع گردديت ویب شهادت و شخصیا تخریف یتضع

:یذهنت یوضع-3
ن امر یمناسب برخوردار باشد. ایگر از تعادل ذهنینده نگر باشد. به عبارت دیش و آیدور انديست فردیبایرهبر م

Jeremyباشد. یميویبرخاسته از انضباط درون Tylorموتاؤس عبارت پولس را در یر خود از رساالت تیدر تفس
فزون تر ییمعنایونانیدر زبان اما. جاناتیار هبرابر است با کنترل فکر و مهخردمند کرده:ن ترجمه ین قسمت چنیا

ش است و نه با هر وسوسه و ینه آرمان گرا و افراط اندکه تحت انضباط قرار داردیباشد. ذهنین را دارا میاز ا
که يواژه ایونانین را دارد. بعنوان مثال در ینابیبیحالتیونانیمورد نظر يگردد. در واقع معنایمتزلزل ميتکانه ا

ان زاهد یمییکه معنایا پاکدامنیو خجلت دارد و یاطیاحتیان بیمییرود معنایا جسارت بکار میتهور يبرا
, حالت متعادل را در ط یز از افراط و تفرید قادر باشد که با پرهیک رهبر باین یدارد. بنا برايبند وباریو بیمآب

ک ین , موقر و با نزاکت . یمتیعنیصاحب نظام (آبرومند) باشد. دیبان یاو همچند. یخود دنبال نمایتمام زندگ
ن یباشد. به همید انعکاس نظم و سامان الهیبایرهبر روحانیت منظم است و زندگیاز ذهنمنظم و منتج یزندگ

تنها بر نه یم باشد. واژه بکار رفته در متن اصلیراغب به تعلیو هم از بعد روحانید هم به لحاظ ذهنینحو او با
ل است آنچه را که روح القدس از یورزد. او ماید میز تاکینیل قلبیو تمایبر آمادگم اشاره دارد بلکه یت تعلیقابل

گفته است: H.A.Kentيم دهد, آقایشانرا تعلیان نهاده و ایگران در میآموخته با ديبه ومقدسکتاب 
» باشد.ینميسته رهبریجلوه دهد شاگرانیم دادن دیکه خود را ناتوان از تعليهر فرد» 

م یدر آنچه تعليد مسئول است و اقتدار و نفوذ وینمایکه برآنها نظارت ميافرادافتن یم یدر قبال تعلیرهبر روحان
د:یگویساموئل برنگل مدارد.يمت ویمالیبیم به زندگانیمستقیدهد بستگیم
قت رهنمون گردند. یحقيگران را درك کرده و آنان را بسویدیلبمکنونات قتوانند یهستند که میرهبران کسان»

ند. ینمایز میالزم را تجويص داده و داروهایرا در افراد مراجعه کننده تشخماران یهمانطور که پزشکان وجود ب
د با شفا وجود داریسین است که در عیقت ایحقاماآشکار و نهان وجود دارند یان روحماریاز بيف گسترده ایط
د مجدانه کتاب یل است که ما باین دلیز نمود و درست به همیکنوع دارو تجویماران یهمه بيتوان براین حال نمیا

»ر بخشد.یم که روح القدس افکار ما را تنوییم و در دعا طلب نمایرا مطالعه کنمقدس
مذمت عقل و خود سخن نگفت افته بود. او هرگز در یدست ییوااليت هایبه قابلیدر عرصه ذهنیجان وسل

يويرامون خود بود. خردمندیدر مردم پیو روحانیاخالقيت و خردمندیارتقاء عقالنيبلکه دائماً در جستجو
ات یدر حوزة ادبيد.او دانش گسترده اینمايمحققان عصر خود برابرتوانست با یواالبود که نميبگونه ا
ق همانند یده و عمیسنجيدانش خود هرگز نتوانسته ام موعظه ارغم یعل"ک داعظ معروف گفته است یداشت.

ارك خرد و تهنوز بر یه و ارائه کنم.نام جان وسلیانه داشت نهیک و عامیاز فرهنگ کالسیبا دانشیوسلجان
"درخشد.یشه میاند
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تیشخصتیوضع
خواهـان تـداوم جـدل و مناقشـه     دیـ گر سـخن او نبا یم و مهربان.به دیزه جو باشد بلکه حلیتد سینبایحیرهبر مس

ت یب از شخصـ یه جـذا یـ با مسائل روبرو شود.واژگان متضاد بکار رفتـه در مـتن زاو  یباشد بلکه معقول و منطق
د:یگویم میواژة حليدر معناR.C.Trench.ترنچ ید..آر.سیگشایما ميده آل را بر رویک رهبر ای
اسـت بـه قـول    ین روحـ یکـه صـاحب چنـ   يرا.فـرد هـا  یعـدالت یکند بـ یح و جبران میروح است که تصح"

محنـت       م فعاالنـه  یشـخص حلـ  "شـد. یاندیهـا مـ  یبه خوبيدیشرارت و پلياست که به جايفرد"ستول یآر
يو صـبور يشـتندار یخويز داشته باشد از خلـق و خـو  یبحث نابرانگیتیآنکه صرفاً شخصيد و به جاینمایم

يراه حـل هـا  و حـاد بـدنبال  یط جنجـال یا شـرا ببا مشکالت پردردسر ییارویبرخوردار است.او همواره در رو
ک یـ نـه بصـورت   اماد مهمـان نـواز و دوسـت غربـا باشـد.     ین گفته شده که او بایگردد همچنیز میمسالمت آم

آمـده اسـت کـه:    *د خدمت به خداوند خـود.در کتـاب شـبان هرمـاس    یو کسالت آور بلکه با دیلیفۀ تحمیوظ
ش ین خداوند در خانۀ خـو یخادميرایگشاده و خرم پذيدوست باشد و در تمام اوقات با رود مهمانیاسقف با
"د.ینماییرایپذیشان به گرمیبوده از ا

امامتفـاوت بـا عصـر مـا را داشـته اسـت.      يجـوهره ا ينگاشت،مهمان نـواز یکه پولس نامۀ خود را میهنگام
بـار بـر   ینیگـردد چـرا کـه سـنگ    یمـ یاو تلقـ و همسریاناز فضائل رهبر روحیکین عمل بعنوان یز ایامروزه ن

آلـوده  یار اندك بود و آنها هم معموالً اماکنیتعداد مهمان سراها بسيالدیر قرار دارد.در قرن اول مسدوش هم
رحـل اقامـت   یین مکـان هـا  یتوانسـتند در چنـ  ینمـ یحین مسـ یبندوبار بوده اند.مبشرات،معلمان و مسافریو ب

ــافکننــد و  ــما دری ــ  ن ــد.با آغــاز دوران جفــا و مهــاجرت مس ــت پرســتان ســاکن گردن ــه شــهرهایحیازل ب يان ب
شـدند.با  یر شدگان بعنوان برده فروختـه مـ  یاز دستگياریافت و بسییحیشان دامنۀ مسیگرد ایب و پیگر،تعقید

اعـت  ان خصوصـاً توسـط رهبـران جم   یحیاز مسییرایو پذيط سخت آن دوران لزوم مهمان نوازیتوجه به شرا
ان گشوده بود.یحیرمسیو غیان و حتیحیمسيگردد.درب منازل آنان همواره بر رویآشکارتر میحیمسيها

هرگـز  یک رهبـر روحـان  یهسـتند. يت رهبـر یاز عوامل مخرب در صـالح یپولدوستیشگیار همیو يآزمند
د تحت سلطۀ پول و کسب تجرت باشد.ینبا

:یخانوادگتیوضع-4
ق یـ طريت خـانواده بسـو  یش را هـدا یخـو يت و تواناید قابلیبایخانواده داده ملیکه تشکیحیک رهبر مسی

ع یــش را در کمـال وقــار مط یو فرزنـدان خــو ییکــویبــه منصـۀ ظهــور رسـاند.[مدبر اهــل خانـۀ خــود بـه ن    یالهـ 
مانه در یباشـد کـه صـم   يهمسـر يده آل الزم اسـت کـه او دارا  یـ ار ایـ ن معینائل آمدن به ايگرداند].در راستا

ن و یاز خـادم ياریآن باشد.بسـ يم دانسته و در صورت لزوم حاضر به پرداخت بهـا یشتن را سهیخويرمان وآ
و ییر خـدمت،کارآ یهمسرانشـان در مسـ  یبـوده انـد بخـاطر عـدم همراهـ     یروحـان يایعطايکه دارایرهبران

ود موفـق باشـد چگونـه   ت خـانواده خـ  یدر هـدا خود را از دست داده اند.اگر مرد خدا نتواندیروحانیاثربخش
تواند موفق باشد؟یسا) میخانوادة خدا (کليرفت که در امر رهبریتوان پذیم

ن یتـرم یهین و بـد یسـت از نخسـت  یسـا نبا یدن بـه مصـلحت کل  یشـ ین اندیدر عـ یپر واضخ است که رهبر روحان
د.یق خدا غفلت نمایت آنان در طریخانواده و هدایعنیت خود یمسئول

حاً اشـاره  یپولس تلوست.یگر نیديقصور در بخش هايت به معنایک مسئولیانجام یروحاندر عرصه خدمت
او ییزان توانـا یـ سا گواه از میخود در کلیاقتدار روحانيریک رهبر در بکارگیت یو قابلیینکه توانایدارد بر ا
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مسـامحه  یاغلب قربـان یروحانيباشد.متأسفانه رهبریاش میز خانوادة شخصیآممحبتمانه و یر حکیدر تدب
ن عرصه بوده است.یدر ا

:یروحانت رشدیوضع-5
افـراد  يبـرا یین عرصـه جـا  یـ رقابل اغماض دارد.در ایر و غیاجتناب ناپذیضرورتیبلوغ روحانيدر امر رهبر

مان وجود ندارد.یداالیو جديمبتد
یمـ یعـ ینـد طب یک فرایـ رفتـه از  تازه کار و نورسته اسـت کـه برگ  يبه معنایسیدر زبان انگلneophyteواژة 

عـت هرگـز   یاز دارد.و جالـب آنکـه طب  یـ ش نیشـه هـا  یگسـتردن و محکـم نمـودن ر   يبرایاه به زمانیباشد.هر گ
ده شـود الزم  یخاك ديبر رويش از آنکه ثمره ایدهد.پیند بخرج نمین فرایدن به ایدر سرعت بخشیلیتعج

عت گفتـه اسـت:   ین قانون طبی) با الهام از اbengelبنگل(ر خاك محکم و گسترده شوند.یشه ها در زیاست تا ر
الزم جهت روبرو شدن با یهستند.آنها هنوز آمادگیشور و نشاط و طراوت فراوانيمان داراید االیافراد جد"

افته اند.یب را نیهرَس صل
ن قاعـده  یـ شان آزموده شـوند ] ا ید اول اید [ بایگویت شماس می) پولس در خصوص صالح10: 3مو یت1در(
ل موجـه و قـانع   یـ گفتۀ خـود دل يم دانست.او برایقابل تصمییسایکليت هایمسئولیتوان در مورد تمامیرا م

و حکمـت الزم  ینااز بلـوغ روحـ  مـان یک فـرد نوا یـ فتند ] یس بیدارد: [ مبادا غرور کرده به حکم ابليکننده ا
تواند موجبات سـقوط و  یبه او ميدیست کلک پیست و سپردن زودهنگام یقوم خدا برخوردار نيریرهيبرا

گران توأم بـا امکـان اعمـال نظـر و اسـتفاده از اقتـدار       یرا فراهم آورد.احساس مهمتر بودن نسبت به ديویتباه
مـان در  یسته است که هر نـو ا ین بایبنابرادهد.یرا در خطر غرور و تبختر قرار ميويدیک پست کلیالزم در 

ار بود که احساس سرکوب شدن ید هشیباامان مشغول گردد ییپايدر رده هاینه خدماتبدو امر به انجام صادقا
دست ندهد.يأس بویو 
د:یگوین خصوص می) در اW. Hendriksenکسن (یام هندریلیو
که به یاد نکرد.تنها زمانینوبنيساهایخ کلین رهبران و مشاییخود اقدام به تعیبشارتن سفر یدر نخستپولس "

ز بالفاصله یموتاؤس نی) ت23: 14ت خاطر داشت (اعما ید کلساها آغاز نمود از انتخاب آنان احساس رضایبازد
تا امان سفر پولس به شرف توبه نائل آمده بود یاگرچه او در نخستن مهم گمارده نشد.یش به ایپس از توبۀ خو

سه یافته در مقایک فرد رشد یان ین خود نشان تفاوت میو اتحت آموزش قرار داشته است.ین سفر بشارتیدوم
"کند.یفۀ خود شانه خالیاز انجام وظیمتیچ قیست به هیاو اکنون حاضر نتجربه و خام است.یک جوان بیبا 

ز مورد اسـتناد قـرار   یسا نیرون از کلیبيایبلکه در دنین بخش نه تنها در امور روحانیمورد بحث در ايارهایمع
نقـل کـرده اسـت کـه او     یمذاهب بت پرسـت ازیکیو مرشد یحیرمسیک عالم غیاز قولیام بارکلیلیدارند.و

ن نموده:یین تعیخاصان خود چنيط رهبر را برایشرا
سـخت  يشـه بـوده در مقابـل کارهـا    ین و قناعـت پ یشتندار و قادر به کنتـرل نفـس خـود باشـد،مت    ید خویاو با"

االمکـان دارا همسـر و فرزنـدان بـوده و در سـخن      یانسال و بدور از حب مـال باشـد.حت  یمقاومت داشته باشد.م
"حسن شهرت باشد.يک نام و داراین الزم است که نیگفتن توانمند باشد.همچن

رش یشـتر بـر پـذ   یشـتر و ب یسـت ب یخداونـد نبا يسـا یا در کلیـ رهبران وجـود دارد آ يبراییارهاین معیر چنیا نظیاگر در دن
همت گمارد؟یالهيارهایمع

*****
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ششم:

د پطرسیاز ديرهبریالعات جانبطّا

که مکشوف خواهد شد گلـۀ  یک در جاللیح و شریر هستم و شاهد بر زحمات مسیز با شما پی[ من که ن
و نـه بـه جهـت    يد نه به زور بلکه به رضامندیان شماست بچراند و نظارت آن را بکنیخدا را که در م

د بلکه بـه جهـت گلـه نمونـه     یبکنيود خداوندخيو نه چنانکه بر قسمت هاح بلکه به رغبت.یسود قب
ع یجوانان مطين اید.همچنیابیس شبانان ظاهر شود تاج ناپژمردة جالل را بیکه رئید تا در وقتیباش

ـ    ید زیرا برخود ببندیگر فروتنیکدید بلکه همه با یران باشیپ کنـد و  یرا خدا بـا متکبـران مقاومـت م
بخشد.یض میفروتنان را ف

شۀ خود ید.و تمام اندیت سرافراز نماید تا شما را در وقت معیینمایورآور خدا فروتنر دست زیپس ز
کند.یشما فکر ميرا که او براید زیواگذاريرا به و

-1: 5پطرس 1(
7(

يداد الگـو یرش واقع شده بود.آنچه پطرس انجام مـ یشناخته و مورد پذیک رهبر اصلیپطرس در جمع رسوالن بعنوان 
ز یر رسوالن نیو سا"کنمید ماهیروم تا صیم"رفتند.پطرس گفته بود: یز میگران نیرفت دیگران بود.آنجا که او مید

بوده يویاز شتابزدگیکه ناشيرغم اشتباهات متعددی).عل3: 21و ی("مییآیز با تو میما ن"گفتند: يدر متابعت از و
ار ارزشـمند  یان،بسـ یاو خطـاب بـه رهبر  يه هـا ید.توصـ ینمایر میچالش ناپذار قابل مالحظه و یاو بسياست نفوذ و رهبر

در ازمنـۀ مختلـف   یرهبران روحـان یزمان و متعلق به تماميسواتحت جفا نگاشته که فريساهایرا به کلیاست.او مطالب
شـان  یها را بدسـا ین تعهـد رهبـران کل  ین و مهمتـر یخـود نخسـت  يه هـا ین شـبان کهنـه کـار و پرتجربـه در توصـ     یباشد.ایم

ح ین رسول مسیت است که پطرس نامۀ خود را از موضع ارشدتریان اهمین نکته شای.ذکر ا)2: 5خاطرنشان ساخته است (
تحـت جفـا   يساهایکلیعنین خود یمخاطبش مشابهیت هایر در خداوند که مسئولیک خادم پیننوشته است بلکه در مقام 

يبـرا یمناسـب يخـود الگـو  ين در جـا یـ با آنان سخن گفتـه اسـت و ا  يموازت برتر که در ردةیبوده است.او نه از موقع
يکـه در تـراژد  یکند.کسـ یمـ یح معرفـ یشـتن شـاهد رنجهـا و زحمـات مسـ     ین موضع پطرس خویباشد.از ایرهبران م

بـدون یچ شبانینکه هیآن مصلوب شفا را لمس نموده بود.غرض امحبتدر یح قلبش شکسته بود ولیدردناك انکار مس
ت یـ ات مورد بحث پطرس سخن خـود را بـا ن  ید.در آیرا ارائه نمايتواند خدمت مؤثریآنکه قلب شبان را داشته باشد نم

هو رغبت و عهـد يش را نه به زور که با رضامندیت خویمسئولیزش رهبران آغاز کرده است.رهبر روحانیب و انگیترغ
ط حـاکم ینوشـت شـرا  یکـه پطـرس نامـۀ خـود را مـ     ید.هنگـام بریرا بکـار مـ  یالزمـ یگرفته و در راه انجام آن مساع

ب و یـ شـان را ترغ یاين حـال و یـ افکنـد بـا ا  یرا به لرزه ميم و مرعوب کننده بود که قلب هر فرد جسوریوخيبگونه ا
ر یت تـأث خواهد که انجام خدمت خود را تحیاو از آنان مبه عقب بردارند.ید گامیط نباید که در آن شراینمایه میتوص

د گلۀ خـدا را بخـاطر   یرا مدنظر قرار دهند.آنان بایم و ممتاز الهیعظمحبتموجود فراموش نکنند بلکه همواره يفشارها
ن قسمت گفته است:یدرخصوص ایام بارکلیلیش.ویخویخدا خدمت کنند نه بخاطر منافع شخص

ا هـر  یـ سا یکه در کلیکنند.مردمیخدا شبانيق الگود که گلۀ خدا را مطابیگویساها میپطرس به شبانان و رهبران کل"
د منطبـق بـا نگـرش    یـ مـا بـه انسـان با   یباشند لذا نگرش کلـ یاز دارند قوم خاص خدا میبه خدمت رهبران نيگرینقطۀ د
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خـدا  محبتم که صبر،آمرزش و یفه داریم.ما وطیکنیم و آنان را شبانید مردم را تماماً خداگونه بنگریخداوند باشد.ما با
"*م.ییرا به مردم اعالن نما

امتنـاع  یالهـ تاز انجـام خـدمت برحسـب دعـو    یشخصـ يا وجـود شـعف هـا   یـ ت ید بخاطر احساس عدم کفایهرگز نبا
د بخـاطر  یـ ز باینان دارد؟ در خصوص نقاط ضعف نیاطمخودیستگیشااقت و یدر حضور خدا از لیچه کسینمود.براست

)14: 4(خرو.ختیخود خشم خدا را برانگيل عذر و بهانه هایبدلیداشت که موس
ح). ین منـافع خـود باشد(سـود قبـ    یو خواهان کسب سود و تامست با نگاه منفعت طلبانه به خدمت بنگرد ینبایرهبر روحان

و مـال  کند که از طمع یه میهودا را فراموش نکرده بود لذا به رهبران توصیدر وجود يقطعاً پطرس قدرت تباه گر آزمند
کـه  یقـرار داشـته باشـد. هنگـام    یر منافع مـال یست تحت تاثینبایمات رهبر روحانیا تصمیند. خدمت یاجتناب نمایپرست

دکتـر پـل   صد چندان خواهد بـود. ينند نفوذ کالم ویرا ببات ینسبت به ماديصادقانه و بدور از تظاهر وییاعتنایمردم ب
ترجمه شده صـرفاً بـه   « حیسود قب»بکار رفته در متن که یانونیواژه ": دیگویدرکتاب خود م)D.R Paul Rees(*سیر

غالباً ت و قدرت یابد. شخصییز ارتباط مینت و شهرت یاشاره ندارد بلکه به موازات آن به طمع کسب محبوبیمسائل مال
کنند.یک میشتر از پول, حرص و طمع را تحریب

دارنـد:  يشـتر ین دو قلمـرو تسـلط ب  یک از ایستم که کدامینمطمئن "ز گفته است: ین)DR H.Jowett(**دکتر جاوت"
ق یمناسب تشویامیک واعظ با سر و وضع آراسته و پیکسب شهرت؟ ممکن است يبرایا تشنگیثروت يبرایگرسنگ
تواننـد گلـه را در خطـر قـرار    یمـ یفه و تعهـد او ندارنـد و حتـ   یبا وظین مسائل تناسبیاامازد ین جماعت را برانگیو تحس
"دهند.

د) چـرا کـه رهبـر جـاه طلـب بـه       یبکنيخود خداونديد خودکامه و مستبد باشد(نه چنانکه بر قسمت هاینبایحیرهبر مس
کـه در راه  یکسـ يبرامسـتبدانه از خـود بـروز دهـد.    يگرفتار آمـده و رفتارهـا  یتواند در دام انحطاط اخالقیمیسادگ

ر خدا که خود را فروتن ساخت وجود ندارد.تر از پسیاولییچ الگویخدمت گام نهاده است ه
ن را در ی[مـؤمن کردیب میرا ترغموتاؤسین مورد تیهمز دری.پولس ن)3ه یگلۀ خدا نمونه باشد(آيد برایبایرهبر روحان

سـاها را خـاطر نشـان    یکلیپطـرس رهبـران روحـان   ).12: 4مـو  یت1مان و عصمت نمونه باش] (یو امحبترت و یکالم و س
فه و تعهد کامل شبان را مـدنظر  یوظ"خوراك دادن"توأم باشد.واژة یست با روح شبانیبایشان میزد که خدمت اسایم

د در قبـال  یـ ز آنـان با یـ تـاً ن یمانداران،گلۀ خدا هستند نه گلۀ رهبران.و نهاید که اینمایميادآورین یدهد.او همچنیقرار م
گفـت او ار  یا مـ یـ ل دربارة اسـقف عزر یهستند.اسقف نين وین خادمس شبانان است و آنایح رئیخدا پاسخگو باشند.مس

ک آنها را ذکر نـام  یک یکرد اختصاص داده و یشان خدمت میکه بديفرد فرد افراديرا به دعا برایاصخروز ساعت 
***.آورده استیبه حضور خدا م

ن قسمت بکار رفته یتنها در هم5ۀ یدر آ"دیبر خود ببند"باشد.واژة یست ملبس به حلم و فروتنیبایمیرهبر روحان
است که کمر ید خدمتکاران دارد که در آن زمان مرسوم بوده است.رهبر کسیاست و اشاره به بر تن نمودن جامۀ سف

شاگردان توسط استاد را يهایو شسته شدن پایسین شام با عید پطرس در آن لحظات خاطرة آخریشاخدمت بسته است.
مغـرور مخالفـت   خاص متکبـر و  ـ.غرور همواره در وراي قدرت به کمین نشسته است.و خداوند با اشـ در ذهن داشته است

پطرس اظهار می نماید که رهبران می بایست در روابط5فروتنان را فیض می بخشد.در آیۀ امامی نماید.

طرس و نامۀ یهودا.ویلیام بارکلیپ
126in Trouble. Paul rees. pTriumphant*

107The epistles of Peter. H. Jowett .p**

*** On the ministry. By Stephan Neill
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ر دسـت زورآور خـدا   یـ د: (پـس ز یگویدر قبال خدا سخن مهاو از واکنش فروتنان6ۀ یم و فروتن باشند و در آیخود حل
س یکـه رئـ  یره کـرده اسـت: [تـا در وقتـ    ز اشـا یـ ار واال و شـوق انگ یبسيق رهبران به موردید.) او جهت تشویینمایفروتن

پژمـرده و رنـگ باختـه   ين هـا بـزود  ی).تـاج گـل افتخـارات و تحسـ    4ه ید] (آیابیشبانان ظاهر شود تاج ناپژمرده جالل را ب
ن درك یـ ده شده هرگز پژمرده نخواهد شـد.عالوه بـر ا  یرهبران مؤمن و وفادار تدارك ديکه برایآن تاجاماگردد یم
توانـد  یگذارنـد مـ  یت ها تنها نمـ ین مسئولین وفادار خود را در تحمل بار سنگیقت که شبانان اعظم هرگز خادمین حقیا

را کـه او  ید زیواگذاريشۀ خود را به وید [تمام اندیگویشان مین روست که پطرس بدیاز همخاطر رهبران باشد.يتسال
شبانان خـادم بـه   امااشاره دارد یو تعارض احساسیذهنیرانو نگشینجا به تشویدر ا"شهیاند"کند]. یشما فکر ميبرا
يبـر شـانه هـا   ین خدمت را چونان بار گرانـ یش و اضطراب گردد و ایگلۀ خدا دچار تشوید در سرپرستیچ عنوان نبایه

د.یخود تصور نما
.پادمقتدر خداوند بسيت را به دستهاین مسئولیمطمئن فشار خرد کنندة ايتواند با خاطریاو م

*****
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هفتم:

)1(ين رهبریادیو بنیذاتيهایژگیو

د...]ی[پس اسقف با
)2: 3مو یت1(

از خدمت را مطابق با اهداف خود درنظر گرفته و ياطهی،خداوند همواره حيک فرد جهت رهبریيدر روند آماده ساز
فـرد،او را در  یعـ یطبيض و بکـارگرفتن اسـتعدادها  یفـ يایـ دن عطاید.او قادر است که با بخشیافرمیشخص را دعوت م

و منحصر بفرد،پولس هرگـز  یت عالیم و تربیاز تعليت خود قرار دهد.بدون برخورداریتناسب کامل جهت انجام مأمور
ن لـوتر مصـلح   ید.دربـارة مـارت  آورتچنـان پربـار و شـگرف را بدسـ    یجیخود نتـا یتوانست در دوران کوتاه زندگینم

از تکبر و غرور،گشـاده و شـوخ طبع،مهمـان نـواز و     ی،خالیبود بسهولت قابل دسترسيسا گفته اند که او فردیبزرگ کل
کنـد.لوتر  یمیان او در شگفت بوده اند که او چگونه گذران زندگیستند که اطرافیزیچنان ساده ميا.ویریصادق و ب

یمـان یمتهـور و شـجاع بـوده و ا   ينهـا لـوتر فـرد   یعالوه بـر ا محکم برخوردار بـوده اسـت.  ینطقن حال از شعور و میدر ع
*ح بوده است.یر داشته است.او به واقع عاشق مسیانعطاف ناپذ

ن آورده است:یلر چنیدر مورد هادسن ت)G. Warneckوارنک (- یپرفسور ج
ر در دعا و یو کم نظیعالییرویار صبور،با نیادق و بس.صیم در برابر دعوت الهیمان و روح القدس.تسلیپر از ايمرد"

يت نفوذیقابليو دارار یناپذیدن به امور،مقاوم و خستگیو نظم بخشیدر سازماندهیت شگرفیپرستش خداوند،قابل
".بودیمیار ساده و صمیبسین حالیمردم و در عشگرف در

خاص را دارا بوده انـد کـه بعـدها بـه انجـام آن      يفه ایم وظمنحصر بفرد جهت انجاییایک از مردان بزرگ خدا عطایهر 
یی،پارسايفردیض تحت انضباطیفيایزان رشد دادن استعدادها و عطایم، کردیماو را ممتاز آنچه که امادعوت شدند.

و در م یتوجـه داشـته باشـ   یدر خـدمت روحـان  يریـ خود جهـت بهـره گ  يهاییست به توانایشان بوده است.ما بایثار ایو ا
م.یارتقاء و توسعه دادن آنها بکوش

انضباط:
زرگ باشـند هرگـز از کـارآیی الزم    بـ این ویژگی در صدر قرار دارد زیـرا بـدون آن،سـایر عطایـا و نعمـات هرچنـد کـه        

برخوردار نخواهند بود.
دم موفـق خواهـد   تنها یک خادم منضبط می تواند از باالترین میزان قدرت روحانی بهره مند گردد.رهبري در هـدایت مـر  

بود که نخست بر خویشتن غلبه یافته باشد.
) رهبر کسـی اسـت کـه    Disciple-disciplineواژگان شاگرد و انضباط در زبان انگلیسی از یک ریشه گرفته شده اند.(

بــا میــل و رغبــت بــه انضــباط بیرونــی تــن داده و ســپس در درون خــود از آن انضــباط شــدیداً اطاعــت و پیــروي            
می نماید.اشخاصی که انضباط فردي را تحقیر می کنند و علیه هر افتداري مقاومت مـی نماینـد شایسـتگی بسـیار انـدکی      
براي رهبري دارند.بسیاري از کسانی که خدمت خدا را رها می کنند بدلیل فقدان عطایا نیست بلکه به این خاطر است که 

جود دارد که تحت کنترل روح خدا قـرار نداشـته اسـت.یکی از سیاسـتمداران     در زندگی فردي آنها بخش هاي زیادي و



22

برجسته موفق شد تا طی یک سخنرانی احساسات ملی و شور و هیجان مردم را به غلیـان آورد.یکـی از دوسـتداران وي از    
او می پرسد: براي تهیۀ متن سخنرانی چقدر وقت صرف کرده اید؟ آن سیاستمدار پاسخ می دهد:

عمر من صرف آماده کردن مطالبی شد که امروز شنیدید.تمام 
یک رهبر منضبط قابلیت هاي خود را بکار می گیرد در حالیکه سایرین با اتالف وقت،روزگار را می گذارنند.او مطالعه 

اي می کند در حالی که دیگران در خواب هستند و دعا می کند حینی که سایرین تفریح می نمایند. در منش او جایی بر
بی نظمی وجود ندارد.گفتار،تفکرات،اعمال و حتی نحوه لباس پوشیدن وي از نظم برخوردار است. او بدون اکراه و با 

و ه چشم نمی آیندبرغبت انجام وظایفی را برعهده می گیرد که دیگران از انجام آنها طفره می روند و یا به این دلیل که
وي گردان می شوند.مورد تحصین و تشویق نمی گیرند از آنها ر

رهبر روحانی از رویاروي شدن با شرایط دشوار یا اشخاصی که دردسر فراهم می کنند شانه خـالی نمـی کند.درصـورت    
لزوم با مهربانی اقدام به توبیخ سرکشان می نماید و هرگاه کـه مصـلمت کـار خـدا ایجـاب نمایـد انضـباط الزم را اعمـال         

شبیه به این باشد:می گرداند.دعاي او می تواند 
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.

و صداي رقت بار او دائماً خواهان لذائداست.(از کارمایکل)
د میچل با شجاعت توأم با مهربانی لب به توبیخ مردم گشاید آنگاه که کار که همچون فرِیافتکمتر شخصی را می توان

نشریۀ انگلیسی زبان بشارت درون چین بود.هرگاه احساس مـی کـرد کـه    خدا چنین امري را می طلبیده است.وي سردبیر
.اما همیشـه افـرادي بودنـد کـه بـا وي مخالفـت       همواره پس از دعا اقدام می نمودبگذاردمطلبی را باید با سایرین در میان

می کردند.گاه حتی دوستان وي از گوشزدهایش رنجیده شده و او را رها می کردند و این امر همیشـه قلـب او را بـه درد    
پربـار  اییعمواقع هنگامی که می خواست مطلبی را با موضوع انضباط روحانی طرح کند پس از داغلب اوقاتمی آورد.

نگاشته بـود اگـر   را کهآن را بر ورقی می نگاشت و چند روز نگاه می داشت.پس از آن هنگام بازخوانی آنچهعاشقانه و
*اقدام به چاپ می کرد و درغیز این صورت آن را معدوم می ساخت.,در می یافت صحیح است

یر زیـادي بـر معاصـرین خـود     واعظ مشهور متدیست آقاي ساموئل چادویک مـدیر دانشـکده کلیـف در دوران خـود تـأث     
داشت.او انضباطی سخت را برخود روا کرده بود.وي مدت کوتاهی می خوابید و مطالعات وي به ندرت پیش از سـاعات  

ن و زمسـتان بـا آب سـرد در ابتـداي روز     ابرمـی خاسـت و در تابسـت   6دو بامداد به پایان می رسـید.هر روز صـبح سـاعت    
**واه از انضباط فوق العادة درونی او داشت.ام می نمود.جدیت ظاهري وي گحماست

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
شند.سخت در تال
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انضباط ذکر یک نکتۀ دیگر ضرورت دارد.هنگامی که یک رهبر روحـانی قویـاً انضـباط روحـانی را برخـویش      مبحثدر
در این طریق می یابنـد.برخی از  شدنو خویشتن را مایل به سهیم قرار دادهاعمال می نماید سایرین نیز عملکرد او را الگو 

ت انداخته و بخاطر مردم رنجها را تحمل می کنند اما نمی خواهنـد کـه   رهبران با طیب خاطر و شادي،خویشتن را به زحم
دیگران متقابالً بخاطر آنها رنجی را متحمل شوند.

اسقف وستکات در اواخر عمر خود گفته بود که در طول زندگیش یک اشتباه بسیار بزرگ داشته است.او قلباً مایـل بـود   
ن انجام دهد اما هرگز اجازه نداده بود که سایرین نیز با او همانگونـه رفتـار   تا هرچه در توان محدود خود دارد براي دیگرا

کنند.و این امر موجب شده بود تا او فرصت هاي شادي بخش زیادي را هم خود از دست بدهد و هم دیگـران را محـروم   
سازد.

روحانی:دید
انـد کـه همـواره افـق هـایی را فراتـر و دورتـر از        افراد موفقی که تأثیرات عمیقی بر معاصرین خود داشته اند کسانی بوده

سایرین می دیده اند.آنان مردان ایمان بوده اند چون ایمان یعنی بصیرت روحانی.انبیاي عهدعتیق نیز افق هاي دور را مـی  
دیـدن  نگریسته اند.موسی یکی از بزرگترین و برجسته ترین رهبران تمامی اعصار چیزهایی را می دید که دیگران قادر به 

آنها نبودند.ایمان او ریشه در بینش او داشت.خادم الیشع سپاهیان فراوان دشمن را می دید اما الیشع لشگر عظیم فرشـتگان  
جیمز در شرح حال اسـقف  پاواتن را می نگریست که خادمش قادر به دیدن آنها نیود.ایمان او ریشه در بصیرت او داشت.

جورج
وي آورده است که:) از قول George Truettتروئت (

مرد خدا باید داراي بصیرت روحانی باشد.او بایست قادر به دیدن ارابه هاي آتشین خدا بر فراز کوهستانها باشـد.او بایـد   "
قادر به تفسیر آن چیزي باشد که انگشت خدا بر دیوار وجدانش نگشاته است.او باید قادر به درك معانی روحـانی عالئـم   

.او بایسـت در جزیـرة   کشـاند تصویربهید قادر به ارائۀ الگویی عینی باشد که او را ایستاده بر صخرهزمانها باشد.مرد خدا با
*"مکاشفه قادر باشد رویاي خود را فریاد کند.اما هیچ یک از اینها بدون بینش و بصیرت روحانی میسر نیست. 

شخصیت چالز کومن بنیانگذار انجمن بشارتی مشرق زمین آمده است:مورددر
وسیعتر و کـاملتر  شبود.در طول زندگیش چیزهایی را می دید که دیگران قادر به دیدن آنها نبودند.افق دیدایرواو مرد "

**"از بسیاري از معاصرین خود بود.به حق می توان او را مرد افق هاي دور نامید.

در خـاطرات دوران ریاسـت   ) McKinleyدید روحانی بـه مـوازات بصـیرت شـامل آینـده نگـري نیـز مـی باشـد.آقاي (         
جمهوري خود گفته است:

یک رهبر باید قادر به تجسم یا پیش بینی نتایج و راهکارهاي خود باشد.یک رهبر مسئول همواره بـه جلـو مـی نگـرد تـا      "
"دریابد که سیاست هایش چه تأثیري عالوه بر حال،بر نسل آینده خواهد داشت.

دارند اندك شمارند."دیدن"آنان که چشمانی براي دارند اما"نگریستن"همگان چشمانی براي 
و در "دید"دیدند.اما عیسی پطرس را یمو ماهیگیري فقیر و امی را در مقابل خوددکردنیم"نگاه"فریسیان به پطرس 

وجود او مردي را یافت که قادر به رهبري گروهی بود که دنیا را تکان دادند.
خوش بینی است.فرد بدبین هرگز نمی تواند رهبر بزرگی باشد.او در هر شرایطی فقـط بـه   روحانی در بردارندة امید و دید

مسکالت موجود می نگرد.چنین دیدگاهی می تواند مانند یک عامل بازدارندة قوي مانع از پیشرفت گردد.روحیۀ محتاط 
بینـی معقـول مـی کشـاند.اما او بایـد      نیز سهم مهمی در نگرش بدبینانۀ رهبر ایفا می کند و او را به سوي به اصطالح واقـع 

یند.رهبر احتیاط پیشه می تواند درسهاي بـا ارزش از تـاریخ   چمراقب باشد که احتیاط پیشه گی بالهاي صعود مرد خدا را ن
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و سنت کلیسایی بیاموزد اما این خطر همواره وجود دارد کـه زنجیـر گذشـته هـا پـاي او را بـه بنـد کشـد.اگر او دائمـاً بـه           
نخواهـد بـود امکانـات آشـکار و بـالقوة خـود را تشخضـیص دهـد و قطعـاً          بنگردقادرو خطرات فرا روي خود مشکالت

الگوي مناسبی براي اعضاي کلیسایی خود نخواهد بود.
مایل به برداشتن قدم ایمان زمانی که خال بزرگی در برابر شماست .بصیرت روحانی در بردارندة جسارت و 

*دیشی را به همراه می آورداست که دورانرویاتنها 

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 است:در توضیح ای)Websterفرهنگ لغات وبستر(
نی قابلیت بهره گیري از دانش و آگاهی در بهترین شکل ممکن و ارائۀ راه کارهاي مناسب،آمیزه اي از قوة عحکمت ی"
شخیص،بصیرت،قضاوت،ذکاوت و امثالهم.در کتاب مقدس به مفهوم قضاوت صحیح دربارة حقایق روحـانی و معنـوي   ت

"است.

جمع آوري حقایق می باشد.در عین حال دربردارندة فراسـت و هـوش فـردي    حکمت بیش از دانش صرف است و شامل
نیز می باشـد.اما فـوق از اینها،حکمـت یـک عطـاي آسـمانی اسـت.قابلیت درك و شـناخت حقـایق بدانگونـه کـه واقعـاً             

نج خداوند است.جکمت یعنی کاربست صحیح دانش در مسائل معنوي و روحانی،شرایط بغـر تهستند.سر منشاً آن معرف
و مبهوت کننده و پیچیدگی هاي روابط انسانی.اکثر مردم پس از رخداد یک واقعه حکیم می شوند !

این ویژگی براي رهبر روحانی ضروري و بایسته است و او را از دچار شدن به حـاالت نامتعـارف و اسـراف و تبـذیر مـی      
دا بـر فـرد قـرار گیـرد شـیوة کاربسـت صـحیح        رهاند.دانش صرف از راه مطالعه قابل دستیابی است و هنگامی که روح خ

یکـی از شـرایط بنیـادین رهبـران در قـرن اول بـوده       "تمـ پـر از حک "آنچه را که آموخته اسـت بـه وي نشـان مـی دهـد.     
)3: 6است.(اعمال 

ظریفی گفته است:
حکمت و دانش،بسیار دو از یکدیگرند
دانش در سر انسان ساکن می گردد که

ران است.آکنده 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

ت از فرد دیگري باشد قطع نظر از دالیـل  هنگامی که حفظ یک موقعیت یا مزیت شغلی براي فرد مستلزم تکریم و اطاع"
همدلی و نیروي دعا و نداي حکمـت میتـوان  ثانوي روح استبدادي بر روابط حاکم است.اما با درایت و کاردانی،توافق و 
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در وجود سایرین تأثیرگذار بود.بنابراین فرد با استفاده از عقل و وجـودان خـود در فـرد دیگـر نفـوذ کنـد کـه ایـن همانـا          
"روحانی صحیح است.رهبري 

مسئولیت رهبري روحانی هستند یوسته بر لب هاي کسانی که پذیرايدعاي پولس در حق ایمانداران کولسی می باید پ
)1:9جاري گردد: [... تا از کمال معرفت ارادة او در هر حکمت و فهم روحانی پر شوید] (

قاطعیت و قدرت تصمیم گیري:
ن از خصوصیات یـک رهبـر واقعـی    کدیگر قرار می گیرند تصمیم گیري سریع و روشزمانی که مجموع حقایق در کنار ی

است می باید در قبال آن کاري انجام دهد چرا که در غیر ایـن صـورت او همـواره    دید روحانی.فردي که صاحب است.
و تصـمیمات وي از  یک فرد دوا اندیش باقی خواهد ماند نه یک رهبر.او باید قادر به اخذ تصمیمات صحیح و سریع بوده

بـدون  اطمینان حاصل کرد.پایه و اساس محکمی برخوردار باشند.هنگامی که رهبر روحانی از ارادة خدا در انجام کاري 
می بایست سریعاً دست به عمل بزند.براي رسیدن به هدف،او باید شـجاعت تخریـب   ،توجه به عواقب و پیامدهاي ممکن 

و مسئولیت کامل اعمال و تصمیمات خود را برعهده گیرد. در واقعۀ اسارت لوطنمودن پل هاي پشت سر خود را داشته 
و خانواده اش ابراهیم را در نقش رهبري می بینیم که سریع و قاطع تصمیم گرفته و دست بکار می شـود.خداوند نیـز او را   

صر را ترك می کند زیرا ذلیل بر دشمنان فیروز می گرداند.موسی نیز در تصمیمی قاطعانه  شهرت،ثروت،رفاه و خزائن م
).هـر یـک از شخصـیت هـاي ارزشـمند و      27-24: 11بودن با قوم خدا را بـر تمـامی لـذات مصـر تـرجیح داد.(عبرانیـان       

جاودانی
و تصمیم بوده اند.آنان رویـایی را پـیش رو داشـته    رویاعبرانیان ذکري از ایشان به میان آمده است مردان 11که در باب 

آن تصمیم گرفته و دست بکار شده اند.این حقیقت درخصوص رهبـران روحـانی نیـز صـادق اسـت.دیوید      اند و بر مبناي
لیوینگستون رویایی در سر داشت که محرك تصمیم وي شد.او از میان موانع متعدد راه خود را بسـوي آفریقـا گشـود تـا     

انع و مشکالت دسـت از تـالش بـر نداشـته     رویاي خود را متحقق سازد.بزرگ مردان و زنان ایمان هرگز در برخورد با مو
اند.

یـک رهبــر روحــانی اصــیل در قبــال وسوسـه تعلــل و مســامحه در تصــمیم گیــري و بـه عبــارت روشــن تــر امــروز و فــردا    
کردن،مقاومت می نماید و پس از اخذ تصمیم خود نیز دچار تردید نمی گردد.

ایـن عبــارت بـه نقـل از چـارلز      "صـمیم نگـرفتن در کـل.   تاصـال  عموماً تصمیم گرفتن حتـی بـه اشـتباه بهتـر اسـت از     "
.Cکاومن( Cowman       آورده شده است.او همواره به اهداف واال می نگریست و یـک رویـاي ممکـن را بـه عمـل مـی (

آورد.هنگامی که از احتمال انجام کاري مطمئن می شد تا تکمیل نمودن آن آرام و قرار نداشت.
حلی مشغول خدمت شده بود در یک شب طوفانی پیام استمداد یک کشتی سرگردان مرد جوانی که بتازگی در گارد سا

را دریافت نمود.فرماندة کشتی فواراً دسـتور داد تـا جهـت را بـه هیبتـی هـراس آور بسـوي کشـتی گـارد سـاحلی هجـوم            
قـرار نیسـت کـه    "فت: آوردند.مرد جوان فریاد زد که: ما هرگز نمی توانیم برگردیم ! ناخدا در پاسخ وي با صداي بلند گ

در غالب تصمیمات ما آنچه که مشکل بنظر می رسـد ایـن نیسـت کـه بـدانیم      "برگردیم.ما باید به وظیفۀ خود عمل کنیم.
چکاري باید انجام دهیم.بلکه آمادگی براي پرداخت بهاي الزم براي آنان چیزي است که انجام می دهیم.

شهادت:
انی است.در این منظر،شهامت عبارتست از:شهادت و تهور ویژگی الینفک رهبري روح

آن توانایی ذهنی که افراد را قادر می سازد تا بدور از ترس و وحشـت و بـا قاطعیـت بـه رویـارویی بـا خطـرات و شـرایط         
دشوار برخیزند.
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کـه شـاید یکـی از    مارتین لوتر از چنین قابلیتی برخوردار بود و در مقایسه با سایرین فزونتر نمی نمود.دربارة او اظهار شده 
*شجاع ترین افرادي بوده که تاکنون زیسته اند.

هنگامی که امپراطور وقت او را احضار می نماید بسیاري از دوستانش وي را به انصراف از سفر ترغیب کـرده و خطـرات   
پنهان در مسیر را بوي گوشزد می کنند اما لوتر در پاسخ می گوید:

ا مـن         اطمینان داشته باشید که ذره اي " ترس یا احساس ندامت در من نیسـت.امکان دارد کـه هـر مسـئله اي پـیش آیـد امـ
"*را احاطه کرده باشند.من بسوي امپراطور می روم.اطرافمهرگز نخواهم گریخت.حتی اگر شیاطین 

می کردنـد کـه   در برابر امپراطور از لوتر خواسته می شود که اظهار ندامت کرده و از عقاید خود بازگردد.مخالفین تأکید 
او به زبان خود بگوید که آیا ابراز ندامت خواهد کرد یا خیر؟

لوتر پاسخ می دهد: تا زمانی که با ادلۀ کتاب مقدس یا دالیل معقول از دیگر منابع متقاعد نشوم هرگز ابراز ندامت 
آنان مشـهود اسـت.وجدان مـن    نخواهم کرد.من نمی توانم از شورا یا شخص پاپ تکمین نمایم زیرا اشتباهات و خطایاي 

"تسلیم کالم خداوند است.

زمانی که براي بار دوم از وي خواسته می شود تا ادعاهاي خود را بازپس گرفته و در مقابل شورا و شخص امپراطور 
را بر سینه گذارده و می گوید:خوداظهار ندامت کند او دستاهاي 

"نمی توانم انجام دهم.خدا مرا یاري فرماید.من اینجا هستم.ایستاده در برابر شما.هیچ کاري "

از هیچ چیز هراس نداشتم.خداوند می تواند یک "در واپسین روزهاي عمرش با یادآوري خاطرات آن روز می گوید: 
"شخص درمانده را در اوج استیصال،شجاع سازد.

قیقتی است که کتاب مقدس هم بطور از تهور و شهامت لوتر برخوردار نیستند و این حیقطعاً تمامی افراد بطور طبیع
صریح و هم بصورت تلویحی بدان اذعان نموده است.

: 20(یو ندباالترین میزان تهور و شهامت در کسانی دیده شده که از ترس یهودیان پشت دربهاي بسته پنهان شده بود
).مسئولیت  بی باکی و 13: 4عمال ) اما ضرف مدت بسیار کوتاهی همان یهودیان دلیري پطرس و یوحنا را می بینند(ا19

ح قوت در او ساکن است و امکان نیل به شجاعت الزم را فراهم می آورد.اوارتهور بر عهدة شخص رهبر است زیرا 
اما شاگردان از کجا چنان شجاعتی را بهم رسانیدند؟ کالم خدا چنین پاسخ می دهـد: [همـه از روح القـدس پـر گشـته] و      

و تـرس را.       جـبن شخصیت را بدسـت گیـرد روح قـوت را عطـا مـی فرمایـد نـه روح        جانبه ترل هنگامی که روح خدا کن
).شهامت یک رهبر در رویارویی با شرایط ناخوشایند و حتـی بسـیار خطرنـاك و انجـام قاطعانـۀ یـک عمـل        7: 1تیمو 2(

انی چشــمان او را نمــی بــدون درنظــر گــرفتن احتمــال از دســت دادن محبوبیــت خــود نمــود مــی یابــد.مخالفت هــاي انســ
ترساند.زیرا شهامت او لحظه اي نیست بلکه تا انجام کامل آنچه برعهده دارد تداوم می یابد.مردم از رهبـران خـود انتظـار    
دارند که در مقابل بحران ها شجاع بوده و آرامش خود راحفظ نمایند.ممکن است سایرین در چنان شرایطی دچار تردید 

مور را از کف  بدهند.اما رهبران را چنین رفتاري زیبنده نیست.آنان عمالً موجـب ارتقـاء روحیـۀ    و تزلزل شده و سررشتۀ ا
ایمانداران        

می بایست باشند.
هنگامی که حزقیا پادشاه از لشگرکشی سنخاریب به حدود و ثغور یهودا آگاه شد جنگاوران خـود را سـازماندهی گـرده    

جهت ارتقاء روحیۀ آنان می گوید:
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لیر و قوي باشید و از پادشاه آشور و تمامی جمعیتی که با وي هستند ترسان و هراسان مشوید... با او بازوي بشري اسـت  [د
(با اعتماد برشمار سپاهیان خود آمده است) و با ما یهود خداي ما است تا ما را نصرت دهد و در جنگهاي ما جنگ کنـد.]  

)8و 7: 32توا 2(
) و ایـن نمونـه اي از   8می کند که [قوم بر سخنان حزقیا پادشاه یهـود اعتمـاد نمودنـد.] (آیـه     آنگاه کتاب مقدس گزارش 

یک رهبري صحیح و مناسب است.
فروتنی و تواضع:

در حـوزة سیاسـت و تجـارت،فروتنی خصـلتی اسـت کــه نیـازي بـه آن احسـاس نمـی شـود.تبلیغ،جاروجنجال و شــهرت           
ر طلب آن می باشند.اما در تـرازوي ارزش هـاي الهی،تواضـع خصـلتی واال     چیزهایی هستند که بسیاري از این اشخاص د

بشمار می رود.آنچه عیسی در تعریف رهبري عنوان نمود تواضع شخصی است نه تبلیغ شخصـی.وي در تعلـیم شـاگردان    
: 20(متی خود فروتن و افتاده حـال. سروروقت،متکبر و سلطه جو نباشند بلکه چون حکامخود بدیشان آموخت که مانند 

).رهبر روحانی در نهان و با روش هایی که جلب توجه نکنند فداکارانه به خدمت خدا کمر بسـته و جـالل آقـاي    25-27
خود را آشکار می سازند.او بدنبال کسب پست هاي پرطمطراق و چاپلوسی خلق بر نمی آید.

ار صـریح و شـاید غیـر عمـدي وي بـود کـه       آنچه که موجب گردید تا یحی تعمید دهنده بزرگتزین اوالد زنان گردد اقـر 
).40: 3.یحیی در حق عیسی گفت: [می باید که او افزوده شود و من ناقص گردم] (یو بودنشانگر مرتبت روحانی او 

تواضع یک رهبر همانند منزلت روحانی او می باید پیوسته روند صعودي داشته باشد.پولس در نگاهی بـه گذشـته و حـال    
) و در جـایی دیگـر نیـز    9: 15قـر  1کهنترین رسوالن هستم و الیق نیستم که به رسول خوانده شوم] (خود می گوید: [من 

می گوید: 
) و زمانی کـه زنـدگانی دنیـوي او بـه پایـان خـود نزدیـک شـده و         8: 3[من که کمتر از کمترین همۀ مقدسینم] (افسسیان 

)15: 1تیمو 1زرگترین گناهکار یاد می کند (آمادة مالقات با خداوند خود می باشد از خویشتن بعنوان ب
اگـر بـه   "ساموئل لوگان برینگل که از او بعنوان دکتر برینگل کبیر یاد شده است در خاطرات خـود چنـین نوشـته اسـت:     

چشم مردم،بزرگ آمده ام از آن روست که خداوند در فیض خود مرا آموخت که بدون او هیچ هستم و مرا یاري فرمود 
ت را همواره پیش چشمان خود داشته باشم.او مرا بکار می برد و نیک می دانم که ایـن اوسـت کـه مـرا بکـار      تا این حقیق

گرفته و آنچه به انجام رسیده از من نبوده است.تبر به تنهایی قوتی براي قطـع درختـان ندارد.انسـان اسـت کـه تبـر را مـی        
یفکند،تنها تکه آهنی بی ثمر بـیش نخواهـد بـود.آه،من هرگـز     سازد،تیز می کند و بکار می برد.و هرگاه آن را به کناري ب

"نباید این منظره را از ذهن خود بزدایم.

رهبر روحانی امروز همان کسی است که تا دیروز در یک پست پایین با خوشحالی و ایمان متواضعانه خدمت مـی کـرده   
است.رابرت موریسن می نویسد:

ایـت اسـت کـه نمـی خـواهیم در مقـام دوم قـرار داشـته باشیم.شـاید مزایـا و           فکر می کنم بزرگترین خطاي ما مبشرین"
"امتیازات گوناگون در این امر دخیل باشند اما من هرگز نمی توانم آنها را ببینم.

*****
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هشتم:
)2(يرهبريادیو بنیذاتيهایژگیو

ن شماسان باوقار باشند...]ی[همچن
)8: 3مو یت1(

:یشوخ طبع
عـت  ینـۀ آن را در طب یاسـت کـه قر  ینعمتـ یو شوخ طبعـ ییده شد احساس بزله گویاز آنجاکه انسان در شباهت خدا آفر

د یـ سالم و مفییبزله گوز گردد.ین پرورده شدن مهار نید درعیباین نعمت در وجود انسان میااماافت.یتوان یز مینیاله
ط دشـوار  یگردد.خصوصاً در شـرا یخاطر مين و تسالیداشته و موجب تسکیعصبيدر کاستن از تنش هاینقش مهم

دارد.سـاموئل جانسـون گفتـه اسـت:     يدر امر رهبريحد و حصریسالم ارزش بیۀ شوخ طبعیار کارآمد است.روحیبس
"دهد.دن اختصاصیاز وقت خود را به خندیالزم است که بخشیهر انسانيبرا"

*".کوچکترین خوشی در این دنیا خندیدن است"ز گفته است: یکلند نیآگنس ستر

در يش مـورد سـرزنش قـرار گرفـت.و    یکبار بخاطر استفاده از طنـز در مؤعظـه هـا   ییسیر انگلیچارلز اسپرجن واعظ شه
ن نگاشت:یخود چنيگاه طنز در مؤعظه هاین جایپاسخ و جهت تب

سـتم کـه   یمن مطمـئن ن د موجب نقش بستن لبخنـد بـر لبهـا گردنـد.    یده شده اند که شایجانگنیمن نکاتيدر مؤعظه ها"
"ق !یم ساعت فروتن در خواب عمیک لحظه خنده بهتر است از نیخنده،گناه قلمداد گردد.بعالوه معتقدم که گناه 

و ییموجـب نارسـا  تواند ین حال چنانکه مهار نگردد میخادم خداست.در عیک موهبت بزرگ در زندگییشوخ طبع
باشد.یضعف خدمت

دهد که:یکرد شهادت میش که در هندوستان خدمت مین بنام نوریاز مبشریکی
بهره باشد.یده ام که از موهبت مزاح و طنز بیرا نديمن هرگز رهبر"
رزشـمند است.شـما   ار ایبسـ یمـوهبت یت ها به دور دستها بنگرد و لذت ببرد.شوخ طبعیتواند فراتر از موقعیت مین قابلیا

یتـوأم و همـراه بـا خوشـ    یید و احسـاس بزلـه گـو   یـ کنيرا رهبـر يریسايادیخداوند مدت زید بدون خوشیتوانینم
**"خداوند است.

ل گفتـه  یـ ر انجیو تبشـ یم قـرن تجربـه در خـدمات روحـان    یش از نیبا ب)F.J.Hallettبنام هالت (پرسابقهنیاز مبشریکی
ض خدا باشد.یب با فیدر ترکییه و شوق بزله گویروحياست که دارایخدمت خدا کسن فرد در یاست که موفق تر

کنـد؟  یت مـ یا او مـا را هـدا  یـ م یا ما کنترل آن را در دست داریم آیکه بدانستیگاه شوخ طبعیاز طرق سنجش جایکی
Kennethدربارة کنت استرکان( Strachan(ين برخـوردا یاو در عن گفته شده کهیالتيکایآمریس انجمن بشارتیرئ
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ن بوده است.هرگز مشاهده نشد کـه از طنـز جهـت تمسـخر اسـتفاده کنـد.او       یک بیق و باریار دقیبسیۀ شوخ طبعیاز روح
***خود مسلط بود.یهمواره بر شوخ طبع

* Samuel.L.Brengle.
** Christian Leadership.by.A.E.Norrish
***Latin America Evangelist.

خشم:
ت بـه حسـاب   یعـدم صـالح  یتـوان آن را نـوع  یمـ یداشـته باشـد.حت  يدر خصـائل رهبـر  یید جاینبایژگین ویظاهراً ا
ن گردد؟یمرد خدا نباد خشمگیا براستیااماآورد.

ست ینمحبتکمتر از مقدس).خشم 5: 3د] (مر یبا غضب گردانشانی[چشمان خود را بر ایسید که عیگوید میعهدجد
را نسـبت بـه   يرا نسـبت بـه ا و خشـم و   یسـ یعمحبتمرد دست خشکيوجود دارند.در شفایدر ذات الهرا هر دو  یز

که خانۀ عبادت را یه کسانیعليومقدستوأم با خشم یم او نسبت به پدر آسمانیعظمحبتم.ینیبین میحاضریسنگدل
)13-12: 21یم.(متینیبیکل میهيت پاکسازید و فروش کرده بودند در روایمبدل به بازار خر

آشـکار اعـالم   یتعالین بـه مقامـات و نـام خـدا    یها و توهیعدالتیه بیبوده اند که خشم خود را عليرهبران بزرگ افراد
*اد برآورد.یو تجارت موهش انسانها فريه برخورداریلبرفورس علید ویموجب گردیمقدسن خشم یکرده اند.چن

در یکه خشـم روحـان  یانجام دهم مگر زمانیرا بدرستيچ کارید هرگز نتوانستم هوبن لوتر نقل است که گفته یاز مارت
ده ام.یبه انجام رسانیم را بدرستیوجودم شعله ور شد و آن زمان کارها

شزد نمـوده  ون باب گیرد.پولس در همیتواند مورد سوءاستفاده قرار گیمیبسادگینکه خشم روحانیت ایاهمحائزنکتۀ 
ت قـرار  یکه بر محـور نفسـان  یاست.لذا خشمیبدور از خود خواهید).خشم روحانید و گناه مورزیریاست که: (خشم گ

به گناه خواهد بود.یگرفته باشد همواره منته
:ییبایصبر و شک

یرا ملکۀ تمام محاسن و خوبییبایصبر و شکیژگیشهره است وییا دهان طالیر که به فَم الذهب یکرزوستوم واعظ شه
ه است.دیها نام

ن گفته است:ی) چن6: 1پطرس 2ن واژه در(یايدرخصوص معنایبارکلمایلیو
همواره آماده است تا خواسـته  ن کهیمشرق زميآن روح خدمتگزار در افسانه هايواژة بکار رفته توسط پطرس به معنا"

تقامت مردانــه در مقابــل پرجالل،اســيانگر تحمــل و بردبــاریــســت.بلکه بیالفــور انجــام دهــد نیاربــاب خــود را فــيهــا
جهـت صـعود   یداد به گـام ین رویل نمودن تلختریو تبدیدر زندگيرش امکان وقوع هر واقعه ایمشکالت،شجاعت پذ

دارد تـا از  یرا بر آن مـ یحیاست که فرد مسیاست.صبر،شهامتیحیک مسیيداریاز استقامت و پایشتر بوده و حاکیب
**"د.ینماتقبالاسیده را همواره به خوشینادنقاط شکست بدون درهم شکستن بگذرد و 

ملقـب بـه مـرقس    يوحنـا یاسـت.پولس در روابـط خـود بـا     ییبایش صبر و شکین حوزة آزمایمهمتريعرصۀ روابط فرد
ش مـن از دسـت   ین آزمـا یبزرگتر"ن اقرار کرده است: یلر در خاطرات خود چنیش را از کف داد.هادسن تیخوییبایشک

شـان  یبـوده اسـت کـه بد   یو مسـامحۀ خـودم نسـبت بـه کسـان     یتیکفـا یاقب آن حس خلق در اثر بـ و متعییبایدادن شک
***"م مشکل و سخت بود.یبود و آه که چقدر برامحبتو یداشتم.آنچه الزم بود تنها مهربانیوابستگ
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خداونـد مـا در قبـال پطـرس     يد که صـبر و بردبـار  یبنگراماز داشته اند.یگر از رهبران نیدياریرا بسیاتین تجربیر چنینظ
اسـت کـه   ت سـ اياز مظـاهر صـبر در رهبـر   یکیم و شگفت آور بـود. یخائن چقدر عظيهودایشکاك و يمتزلزل،توما

د او را ـآنها بتواننرکت کند کهـشان حید چنان در مقابل ایمانداران خود فاصله نداشته باشد.بلکه بایش از حد با ایرهبر ب

یس در اثر مسـاع یا کرد و سرانجام مجلس انگلیتانیدر بريخود را صرف مبارزه با نظام برده داریزندگلبر فورس بخش اعظم یو*
"م"د.یب رسانیرا به تصويقانون منع برده برداريو

یام بارکلیلیوحنا ویپطرس و ينامه ها**
پاالكیسیا. جیلر و ماریهادسن ت***

اجتنـاب داشـته   يک شـدن بـه و  یـ ف تـر از نزد یمانداران ضعیعمل کند که ايد بگونه ایش را بشنوند.او نبایو صدادیده 
باشند.

کـه در برابـر   ی) خـادم 1: 15م.] (روم یخود را طالب نباشیم و خوشیناتوانان را متحمل بشويم ضعفهای[ما که توانا هست
د.ارنسـت گـوردون دربـارة    باشيتوانـد رهبـر مـؤثر   یو متانت خود را از دست بدهـد نمـ  ییبایف تر شکیمانداران ضعیا

پدرش دکتر گوردون نوشته است: 
گفـت:  یشـه مـ  یزد.پـدرم هم یکرد و هرگز دست به عمل متقابل نمـ یرا همواره بر خود تحمل مین او انتقادات مخالف"

ح بدرخشـد.اگر تنـدباد   یمسـ يفـروزان بـرا  یچـون مشـعل  يدیأس و ناامید صبور و بردبار باشد.بدون احساس یبایحیمس
یخـود مـ  يات اسـت محکـم بـر جـا    یـ ه بر آن صخره که کلمۀ حیهجوم آورد او با تکيها و اتهامات بر ويورزغرض 

"ا را تکان دهد.یتواند دنیکه مقاوم و محکم باشد مید.کستسیا

گردد.یسر میميش به مدد صبر و بردباریت هایک رهبر در حوزة مسئولیتحقق اهداف 
:یرابطۀ دوست

"دوست انسانها بود.او مردم را دوست داشت و عاشق نوع بشر بود.ياست که ون یج جالل او اات"

گاه خاص یقت است که روابط دوستانه با مردم جاین حقیانگر ایان شده است و بیون بسیمیدکتر سيعبارت فوق در رسا
دارد.یروحانيدر رهبر

اورند سه تـن از شـجاعان لشـگر    یش بین بود براکه در تصرف دشمیکه داوود از سرداران خود تقاضا کرد تا آبیهنگام
سـمو  2غ نخواهـد کـرد(  یـ آنان دريبراینان داشتند که داوود هم از جانفشانیجان خود را به خطر انداختند چون اطميو

ب خـاطر  یـ و طیآنها با خوشامال با خطرات گوناگون روبرو شدند یپولس و دوستانش بارها به خاطر انج).15-16: 23
ین قـدردان یاو شـاهد گرمتـر  ينان داشـتند.در نامـه هـا   یق او نسبت به خودشان اطمیعممحبترا از یلس بودند زپویدر پ

م.یش از آنان هستیها
يدر شرح حال رابرت جفـر توزريگران است.آقایدییکویف محاسن و نیتوصیروحانياز عناصر مهم در رهبریکی

یبزرگـ يقلبهـا یش گشود اشاره کرده است کـه رهبـران موفـق جملگـ    ل آغویانجيتنام بر رویويویکه به مرد مساع
؟نوشته استيداشته اند.و

يت بهـره منـد هسـتند نفـوذ    یـ ن قابلیـ کـه از ا یو رابطـۀ دوسـتانه گردد.کسـان   محبتن مهر و یتواند جانشیز نمیچ چیه"
ین در کنـار انسـانها مشـعوف مـ    وداز بيست.رابرت جفرینیکافییبه تنهایمقدسسحرآسا بر مردم دارند.دانش کتاب 

*"بنام اختالف نژاد و رنگ و طبقه اساساً مطرح نبود.يزیاو چيشد.برا

است که در حق او نوشـته شـده: [خاصـان خـود را     یا پولس،شخصیار فرات از داوود ی،بسمقدسکتاب ين الگویواالتر
)1: 13و ی(نمود.] محبتشان را تا به آخر ینمود ایممحبتن جهان یکه در ا
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.تو یز واقف هسـت یق او بود که پطرس دلشکسته را به اقرار وادار نمود: [خداوندا،تو به همه چیعممحبتاز مهر و یآگاه
)17: 21وحنا یکه تو را دوست دارم.] (یدانیم

:یر و کاردانیتدب
است.خصوصـاً در  یو ادراك درونـ نش یـ ک بیـ ر در واقـع  یگر دارند.تـدب یکـد یبـا  یتنگاتنگین دو واژه ارتباط و معانیا

ت امـور  یریو مهـارت در مـد  یز شـامل زبردسـت  یـ نیسته است.کاردانیدرست و بایدر چه زمانيزینکه چه چیص ایتشخ
ن واژة دوم،بکار یافراد از ایبه خاطرسوءاستفادة برخامااست هم عنوان کرده اند یبعضاً سرایگوناگون است.کاردان

*و.توزریلی.ديقوم مرا رها کن. ا
ارت همراه است.یاحساس حقیبا نوعیبردن آن در امور روحان

گر یکـد یدگاه ها و انطباق آنهـا بـا   یدن به تقابل دیت خاتمه بخشیکرد: قابليریجه گین نتیتوان چنین واژه میب ایکراز ت
يدر امـر رهبـر  يو ممتـاز برجسـته  یژگی،ویر و کـاردان ی.تـدب یر پـا نهـادن اصـول و ضـوابط اخالق    یا زیاهانت،تهاجم و 

ت حقوق دوجانبه همراه با ارائـۀ  یده در مذاکرات با رعایف و سنجیک ارتباط ظریجاد یاییند.توانایآیبشمار میروحان
د آرزومنـد آن باشـد.رهبر مـدبر و    یـ بایاست که هر رهبر روحـان یاز و موهبتیز در تقابل نظرات،امتیراه حل مسالمت آم

مـورد  درین تصور کرده تا بتواند درك کند که آنها چه احساس و عکس العملیک از طرفیهر کاردان خود را در قالب
ن کفـش  یـ و ابـزرگ اسـت  یلیشما خيخود گفت: متأسفم خانم،پايک فروشندة مفش به مشتریموضوع بحث دارند.

سـت.آنها  یمناسب شما نن کفش اصالًین گفت: واقعاً متأسفم،ایخود چنيبه مشتريگریفروشندة داماست.یمناسب شما ن
کـه  یاو را روانه کـرد درحال يفروشندة اول با آزرده خاطر ساختن مشتراماقت را به دو نوع عنوان کردند یک حقیهر دو 

کـاردان و مـدبر   یريآنکـه خـود بدانـد مـد    یبـ يکـار مایـ لیش را حفظ نمود.ویفروشندة دوم شأن و اعتبار فروشگاه خو
ن شهادت داده که:یقّ او چناز کارمندانش در حیکیبود.

د بـدون آنکـه از اقتـدار    یا نظرات آنان را رد نمایگران اعمال نظر کند و یشناخت و قادر بود بر دیاو هنر شاد بودن را م"
"گفتند.یک میب خاطر به اطاعت او لبین با طیریت خود استفاده کرده باشد.سایموقع

.مر ثمرنخواهد بودتدبیر و کاردانی بدون مطالعه و ناخوداگاه مث
دن:یقدرت الهام بخش

یز مشـتعل مـ  یانش را نیاست.گدازش او اطرافیروحانيصۀ بارز رهبریگران در خدمت خداوند خصیدن به دیالهام بخش
گرداند.

ک یـ و نزدیمیاز همکاران صـم یکین بود.یروزگار خود در کشور چیحین رهبران مسیاز برجسته تریکیHisش یکش
د پاسـخ  یـ ص داده این تشـخ یت مؤمنیو هدايشان جهت رهبریا شما استعداد خاص را در وجود ایؤال که آن سیدر قبال ا

ر یگران را تحت تـأث یآشکارا دیچ مشتقیر و خارق العاده بود.بدون هی،واقعاً چشمگرین مسیاو در اییقدرت و توانا"داد: 
یبـ يان کامالً به او اعتماد داشتند.او قـوة ابتکـار و تهـور   کردند.آنیو اطاعت ميرویپيداد.مردم مشتاقانه از ویقرار م

را کسـب  یحیو خـدمت مسـ  یاز زنـدگ ینیدة نـو یـ توانست در کنار او باشد و ایچکس نمیداشت.هیمانند و مثال زدن
*"نکند.

وس و یسـرخورده،مأ د مردمان را کامالًیم رسیکه او به اورشلیاز خاص بهره مند بود.هنگامیت و امتین قابلیز از ایا نینحم
).دور از 18: 2ا یـ م.] (نحمیینمـا ریـ م و تعمیزیـ م [آنگـاه گفتنـد برخ  یخوانیدن او بود که میقدرت الهام بخشافت.ید یناام

شد و بـا چنـان   یران شدة شهر هرگز آغاز نمیويحصارهايا بنایدن نحمیالهام بخشيرویم بدون نییست اگر بگویواقع ن
د.یرسیبه اتمام نمیکدلیاتحاد و 
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:ییقدرت اجرا
او باشـد هرچنـد کـه خـود همـه      يایـ د و رویتحقق دتواند مانع ازیک از خصائل ذکر شده در وجود رهبر میفقدان هر 

کار خدا دارد.يبرايامور خطرات جدین حال فقدان راه کار و سازماندهیبنگرد.در عیز را روحانیچ
سخن از روش و نظم الهی در امور دارد.18: 30در کتاب اشعیا "انصاف"واژة "سر جورج آدام اسمیت می گوید: 

*Paster His.by Mrs.Taylor
يخدا،خـدا یصفات الهیان تمامید که در مینمایانصاف است در واقع اعالم ميهوه خداید: یگویمیلذا آنجا که نب

ت يقـادر مطلق،خـدا  يباشد خـدا یقت مین حقینظم است.خلقت گواه ا يخـدا ت مطلـق، یـ رحمانيق،خـدا مطلمحبـ
*"باشد.یز میننظم و تدبیر

م.یینمايرویم تا از نظم خدا سرمشق گرفته و پیخود مؤظف هستیدر انجام خدمت روحان
از بـه  یـ له عـدم ن ین وسـ یـ توان بـه ا ینماماگردد یوارد ملکوت نمیمحض سازماندهیچ انسانیکامالً درست است که ه

ه نمود.یده را توجیکارآمد و سنجیطرح
تـوان در  یداشـت.نبوغ او را هنـوز هـم مـ    یدر سـازمانده ینبوغ و استعداد خاصـ یگفته است که جان وسلیلُرد مک ل

یفـوق العـادة اوسـت کـه هنـوز علـ      یسازماندهيرویو نیعالییجۀ قدرت اجرایاد نهاد مشاده کرد.در نتیکه بنییسایکل
دهـد.مهارت او در  یثابـت و اسـتوار بـه راه خـود ادامـه مـ      يشـده بدسـت و  جادیش جنبش ایرغم فقدان حضور جسمان

ت مطالبه نمـودن اطاعـت   یتوأم با قابلیروحانياهداف وااليشان در راستایاستفاده از مردم و توان او در جهت دادن به ا
**گون بوده است.قادر به عبور از خطرات و مصائب گوناياست که نهضت ویلیشان،از جمله دالیوفادارانه از ا

*****
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کتاب اشعیا. جورج آدام اسمیت.*
بیداري ها. قوانین و رهبران.**

هم:ن

ریو اجتناب ناپذیاتیضرورت ح

]مان و روح القدس...یفان پر از ایو است[
)5: 6ل(اعما

يهـا یژگـ یط و ویر شـرا یتواند بـه اهـداف خـود نائـل گردد.سـا     یتنها به مدد پر بودن از روح القدس میانروحيرهبر
رقابل اجتنـاب اسـت.کتاب اعمـال رسـوالن منبـع الهـام       یو غیاتیکامالً حیژگین ویااماد هستند یکامالً الزم و مفيرهبر

تهور يان نهاده و الگویرا بنیحیمسيساهاین کلیستاست که نخیت مردانیبازگو کنندة روايبخش اصول و منش رهبر
ن مـردان در  یـ ايصـۀ محـور  یو خصیژگـ یپر بـودن از روح القـدس و  م کـرده انـد.  یل را ترسیر پبام انجیدر تبشیباکیوب

م.اگرچـه  ینیبیز الـزام پـر بـودن از روح را مـ    یتابع و درجه دوم نيتهایدر عهده دار شدن مسئولیسرتاسر کتاب است.حت
ا ل باشـد  یـ دخیدر امـر سـازمانده  از هر نظـر تواند ی،ذکاوت و صداقت در وجود انسان مهوشچونیضائل تابناکخ امـ

عملکـرد رسـوالن   ينخواهـد بـود.در ورا  یقـ یل و حقیاصـ یروحـان يقادر به ارائۀ رهبریاتیبدون وجود آن ضرورت ح
يت هـا یـ و فعالسـا  یسـت کل یهده نمود.او بعنـوان استراتژ توان مشایرانۀ روح القدس را در همه جا میت مجدانه و مدیفعال

خـود و عـدم   يرت روح القـدس در حفـظ حـق انحصـار    یر و برجسته دارد.غیچشمگيدر سرتاسر کتاب حضوریبشارت
آشـکار  ع کتاب اعمال رسوالن پرواضـح و  یوقایدر تمامیش به اشخاص سکوالر و جسمانیض قدرت و اقتدار خویتفو

او مطیــعشــتن را بــهیســت خویبا،زیــکننــد نیت مــیــســا فعالیدر امــور کلمــوقتیبطــور گــذرا و کــه یکســانیاســت.حت
رد یصـورت پـذ  یگـاه اجتمـاع  یا جایـ یمالعتی نیز،موقيوید براساس حکمت دنیهرگز نباين افرادینش چنی.گزگردانند

و متابعـت نکننـد عمـالً روح    ن الگیکه از ایحیمسيساها و ارگان های.کلیروحانبلکه نخست براساس صداقت و اصالت 
نش افراد بـه واقـع سـپردن امـور     ین الگو در گزیده انگاشتن ایبرکنار کرده اند.ناديخود در رهبریگاه اصلیخدا را از جا

گرانـه دارنـد   یدگاه مادیکه دیا اشخاصیگماردن افراد سکوالر و است.یرورحانیتابعه بدست افراد غيسا و سازمانهایکل
افـراد اعمـال   یل قلبـ یـ روح القدس هرگـز بـدون تما  گردد.یا میسا در دنیروح القدس توسط کليرنامه هامانع از انجام ب

رنـد او  یقـرار گ يالزم برمصـدر رهبـر  یت روحانیت و قابلید که اشخاص بدون صالحیمشاهده نمایکند.وقتیکنترل نم
اده کنند.یش پیوخیانسانيارهایخود را براساس معيکند تا راه کارهایشان را رها میا
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ت اصول یجۀ رعایان خود کردند.ثمره و نتینش هفت نفر از میرسوالن اقدام به گزيه هایت توصیم با رعایاورشليسایکل
ن یعـامل يبـه زود ینـ یافت و افـراد منتخـب جهـت رفـع معضـل زم     یسا برکت یکلع اعتراضات بود.یاد شده فروخفتن سری

شدند.یع برکات آسمانیتوز
ن یپس نخسـت یلی.فق شد که به عنوان اولین شهیدمسیحیت با مرگش تحول روحانی عمیقی در پولس ایجاد کنـد استیفان الی

سـترگ در سـامره اسـتفاده کرد.بکـار بـردن      یروحـان يداریـ ک بیـ جـاد  یار بود و روح القـدس از وجـود او در ا  یمبشر س
دتر است.یرگتر و مفبزيافتن به طرح هایدست يض راهگشایفيایو عطایعیصادقانۀ نعمات طب

بوده است که يون افرادیان مدیحیتوان مشاهده کرد که نفوذ و گسترش جنبش مسیدر کتاب اعمال رسوالن بوضوح م
کـه بـه قـوت از    ید تا وقتیم بمانیبود که فرمود: در اورشلین امر تحقق اطاعت از وعدة منجیاز روح خدا پر شده بودند.ا

)38: 10آراسته بود.(اعمال ین قوت از اعلیرا او خود به ایز) 49: 24د(لو یآراسته شویاعل
که پطـرس در  ی) هنگام4: 2در آن باالخانه شدند(اعمال یافت وعدة پدر آسمانیست نفر همزمان مفتخر به دریکصدوبی

)4:8از روح القدس پر بود(اعمال ن قرار گرفت یسنهدريمقابل شورا
ود.یـ نيمباحثـه بـا و  يارایـ را یداد کـه کسـ  یح شـهادت مـ  یال خـدا در مسـ  روح چنـان بـر اعمـ   يفان در قـوت پـر  یاست

)10: 6(اعمال 
ز از یـ او برنابـا ن ی).همکـار روحـان  9: 13و 17: 9همانندش بود(اعمال یزانندة پولس در آغاز خدمات بیروح برانگيپر

یص دهـد فـ  یرا تشـخ یروحـان ين رهبریدایقت بنیو حقین مالك اساسیکه نتواند ای).کس24: 11روح پر بود(اعمال 
روح خـدا حسـاس بـوده انـد.آنان     ينسـبت بـه صـدا   یمردان کتاب اعمـال براسـت  رت است.یقه کوته نظر و فاقد بصیالحق
چگونه یپس بدون هیلیاو بودند.فيت هایروح القدس ساخته و مشتاق اطاعت از هدامقدسم ارادة یشتن را کامالً تسلیخو

ش گرفت.و عجبا که چه یابان را پیت روح راه بید و تحت هدایکسب شده در سامره چشم پوشيهات یاز موفقیاعتراض
ره گشـت و او را  ین روح القدس بود که بر اکراه پطرس چی).ا38-26: 8گشت(اعمال يب ویابان نصیدر بید بزرگیص

.روح القدس بود که )12: 11و 19: 10فزون از شمار بر امتها باشد(اعمال یوس روانه ساخت تا شاهد برکتیکرنليبسو
م با گردن نهـادن بـه امـر روح    یسا در اورشلیسران کلي.شورا)4-1: 13نمود(ین سفر بشارتیشائول و برنابا را روانۀ نخست

ت است کـه مـداخالت   ین نکته حائز اهمی.ذکر ا)28: 15م...(یدیالقدس بود که اعالم کردند: روح القدس و ما صواب د
روح خـدا در آن  ین نگرانیتوان گفت که بزرگتریلذا مصورت گرفته است.ل به امتها یمنظور اعالن انجروح القدس به 
م؟یشه را داشته باشین اندید همیز نبایا ما نینده باشد.آیو پویبشارتيسایح کلیمسيساین بوده که کلیز ایزمان و امروزه ن

توجه همگان را جلب کرده بـود.عملکرد روح  ایت در شرق آساز کار بشارید بخشین کتاب اخبار نویدر زمان نگارش ا
ل شـده بود.بعنـوان نمونـه    یـ ر انجیاق تبشیاز شور و اشتینیدار گشتن موج نویآن مناطق موجب پديساهایاز کلیدر برخ

اعـزام  کـه یدرحالل اعـزام کردند. یـ وان تـا برز یاز تـا یعیرا به گسترة وسـ يکصد مبشر برون مرزیش از یژاپن بيساهایکل
ل داشـتن مبشـر   یگسـ يدار و بـرا یـ ا را بیآسـ يساهای،کلیست آسمانیتفکر حاکم بود استراتژیغربين از کشورهایمبشر
ت یـ مرزهـا فعال يکشور خـود و هـم فراسـو   يایجغرافيکه هم در محدودة مرزهاين جسوریمبشر.ز نمودیق و تجهیتشو

کنند.یم
کنـد: [پـس   یم میف خود را ترسینگرش آنان به وظایچگونگیافسس خط مشيسایپولس رسول خطاب به رهبران کل

آنـان مقـام خـود را    )28: 10آن گله را که روح القدس شما را بر آن اسقف مقرر فرمود.] (یشتن و تمامید خوینگاه دار
افتـه  یص روح القـدس  یت بلکـه بـه تشـخ   یـ اکثرينش شـدن از سـو  یق انتخاب نوسط رسوالن و نه بصورت گـز ینه از طر
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تـوان تصـور کـرد کـه چـه      یسا بلکه در برابر روح القدس،مسئول و پاسخگو هستند.و حال میلذا نه تنها در قبال کلدند.بو
داشته اند.ین اقتدار روحانیدر قبال اینیت سنگیاحساس مسئول

کاسـت  یپنطکـه در یعـ یمـافوق طب يرویک نیز یچ چیروبرو بودند هیمافوق انسانيفه ایح با وظیاز آنجا که رسوالن مس
امـان  یرا که رسوالن جهت نبـرد بـ  ییرویاز روح القدس نن مهم را به انجام آورد.پر شدنیتوانست اید نمیگردیمتجل

).18-10: 6افس ، 29: 24شان منتقل نمود(لو یاز داشتند بدینیروحان
ف خود عبارتست از :ین تعریپرشدن از روح در ساده تر

گـر سـخن روح القـدس    یبـه د « اویخود بـه اقتـدار الهـ   ياریم نمودن اختیق تسلیطررش کنترل شدن توسط روح ازیپذ» 
ه کـه پرشـدن از   یـ ن نظریاشود.ین معنا استناد میهم"پرشدن"گردد. از واژه یمیحیفرد مسیو زندگت یارباب شخص

ن واژه یموارد استعمال اله . از جمعمومیت نداردباشد اساساً یماراده یو بک ظرف منفعلیع در یختن مایروح همانند ر
مراجعه نمود:6: 16وحنایو 26: 5توان به لوقا یم

لوقاشده....(پر از ترس شدند)]یمستولشان ی[و خوف برا
وحنا ی[دل شما از غم پر شده است....] 

م بـه  یتوانیمین جنبه منفیشدند. از ایشان مسلط شده بود. آنها توسط ترس و غم کنترل میترس وغم بر قلوب و افکار ا
پرشدن از روح همانا کنترل یعنیم. یببریم پیکنیکه داوطلبانه از او دعوت میشدن به روح القدس هنگامم یمفهوم تسل

اهـداف  يدر راسـتا یعـ یطبيو استعدادهایو اراده به موازات توان جسمانشه, وجدان یشدن توسط روح است.خود, اند
بظهور خواهند یو خدمت رهبر روحانیند. آنگاه ثمرات روح در زندگیآیر مدبه خدمت روح القدس خداوندیمتعال

: 7ویم شده خـادم اسـت(  یتسلیروح در زندگق عمل یح از طریهمانا درخشش جالل مسیقین و حقید. خدمت راستیرس
ا دراو که روح خديمانداریهر فرد ا"د: یگویافت روح میپس از درينگریخصوص امکان سطح). توزر در 37-39

یپنهـان در زنـدگ  يایـ ا خطایـ ابـد کـه آ  یخود را به دقت تفحص کند تـا در یزندگيایست زوایبایساکن گشته است م
آشـکار گشـته از قلـب    مقـدس ت قدوس خدا بوده و در کتاب ید هر آنچه را که مخالف شخصیر. او بایا خیوجود دارند 

د بر آنچه کـه خـدا ابـراز انزجـار فرمـوده      ینباجود ندارند و هرگز ر ویبا شرییچ تساهل و مدارایهيد. جایرون نمایخود ب
"لبخند زد.

م کـه  یـ افتـه ا یک از ما همانقدر از روح خدا مسـح  یاست. هر یروحانيدر رهبرن یادیو بنیاتیحيپر گشتن از روح امر
م.یخواهان آن بوده ا

*****
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دهم:
ت دعایرهبر و اهم

]ز , درخواستها, دعاها, شفاعت هایچش از هز یپ[
)1: 2مو یت1(

در یحیک مسـ یـ شـرفت و رشـد   ین پیشـتر یروان خود حرکت کند. بید در قلمرو دعا جلوتر از پیبایمیک رهبر روحانی
ان دعاست.یپایاز امکان گام برداشتن در گستره بیآگاه

گفته است:(Dean Vaughan)وژان ن وید
ز را برابر با اعتراف صادقانه در یچ چیاو سئوال کنم. من هيد درباره دعاهایک شخص بپرسم باییوتناگر بخواهم از فر»

.»دانمیحضور خدا نم
بس کهن ين از سابقه ایزميملل رویان تمامیبوده و در مان احساسات در مذاهب یبيوه هاین شیاز پرشورتریکیدعا 

ا اسـت.  یحیک مسـ ییدام تنفس روحانن انیتریقتاً اساسیبرخوردار است. دعا حق ک پـارادوکس  یـ ن مـورد بـا   یـ در امـ
ف نسـبت  یظريزاریک نوع بیگر گرفتار یزانند و به عبارت دیان از دعا کردن گریحیاز مسياریم, بسیب روبرو هستیعج

یو وجـد مـ  يکنند. در ظاهر دم از شـاد یک شدن به خدا احساس شور وشعف نمیاز نزدیعیبه دعا هستند.آنها بطور طب
ا .کنندیت میاز قدرت و ارزش دعا حمایزنند و بطور لفظ د از ییـ ای. بورزنـد  ینهـا در دعـا قصـور مـ    یرغم همـه ا یـ علامـ

ره گشته و در دعـا زور آور  یخود چیلیمیبر بامامتعدد بوده يهایکه چون ما گرفتار مشکالت و سختيافرادیزندگ
ما باشد. یق و دلگرمیه تشویتواند مایم آوران قدرتمند در دعا منایم. زندگانیریگشته اند سرمشق بگ

ک آمده است:ینامه ساموئل چادویدر زندگ
بـود  يویکـه خلوتگـاه خصوصـ   یصبح از خواب بر خواسته و در اتاق کـوچک 6او اساساً مرد دعا بود. هر روز ساعت »

ا بـود  خلوت خود آرام و ساکت يد. او در دعایرا در دعا گذرانیساعت را یـ ار مقتـدر بـود ز  یبسـ یهمگـان يدر دعاهـا امـ
ن یانجـام دهـد. در واپسـ   يا انتظار داشت که خدا کـار عدنمود. هنگام یثابت و استوار عمل ميهمواره در عبادت انفراد

»زو از اعماق قلب من بر آمده است.ن آریکردم. ایشتر دعا میکاش بيآرزو دارم که ا»ش گفت:یات خویساعات ح
سر شناس گفته است:یحیسک می
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در همـان  امارفتن به حضور خدا وجود ندارد.يبرایرغبت چندانکنم که در قلبم یاحساس مپردازم یهر گاه به دعا م»
یلـ یمیم احساس بـ ی.تسليشه سازیرا پید انضباط روحانین جاست که باید: درست در همیگویدر درونم مییزمان ندا

".یچگونه دعا کنیدانیکه نمیوقتیمشو و تالش کن حت

کـه بـه دعـا    یزان و زمـان یص وقـت اسـت.م  یر هنرهـا محتـاج صـرف زمـان و تخصـ     یمهارت در هنر دعا کردن همانند سـا 
گاه دعاست.چراکه ما همواره وقت خـود را بـه   یسنجش عمق ادارك ما از مفهوم و جایقیم محک حقیدهیاختصاص م

ن سؤال کـه  یداشت.او در برابر این لوتر مشغلۀ فراوانیمارتو با ارزش هستند.مان مهمیادرم کهیدهیاختصاص ميامور
« کنـد گفـت:  یمـ يزیـ برنامه ریآتيخود در روزهايانجام کارهايفراوان خود چگونه برايرغم مشغله هایعل

ا رد انجـام دادن وجـود دا  يبـرا ياریبسـ يقت کارهایروقت.در حقیکار،از صبح زود تا شب هنگام د مـن سـه سـاعت    امـ
چ یاز ه.میدادیرا به دعا اختصاص ميشتریم،.قت بیز نگرش لوتر را داشتیاگر ما ن»کنم.یمين روز رادر دعا سپریآغاز

ک رهبـر  یـ ين نمونـۀ دعـا بـرا   ین و ارجح تریتوان دعا کردن را آموخت جز با دعا کردن.بدون شک واالترینمیقیطر
،مؤعظـه  یست بلکه زندگیۀ منطق استوار نی.به معقول بودن و ضرورت دعا صرفاً بر پااستیسیخداوند عیزندگیروحان

ات یـ قطعـاً در روا ن خصـوص وجـود نداشـت   یـ در ایم.چـه اگـر ضـرورت   یآموزند که دعا کنیبه ما میسیها و احکام ع
م.دعا بـه او  یا هسـت بر نقـش برجسـتۀ دعـ   يد ویکه شاهد تأکیشد در حالیح به آن اشاره میمسیسیعید و زندگیعهدجد

را تا کمال انجام دهد.ید که ارادة مقدس پدر آسمانیبخشیشهامت م
ر یکن تــا ی.ام مــ يو مســرت بخــش.د یاتیــحین نبــود بلکــه ضــرورت  یو ســنگیلــ یتحمیفــی،دعا تکلیســ یعيبــرا

)D.M.Mcintyre(:نوشته است
رانـه هـا عزلـت جسـته بـه عبـادت مشـغول        یاو بـه و م: و ینـ یبیاز عملکرد روزانـۀ خداونـد را مـ   ينمونه ا16: 5در لوقا"

را نقـل کـرده   یسیاز عملکرد مداوم عيکباره رخ داده باشد بلکه او نمونه اینبوده که يآنچه لوقا ذکر کرده واقعه اشد.
مملو ما دارد.او که يبرايام قدرتمندیه پین آیدور از انظار عموم به دعا بپردازد.ایعادت داشت که در مکانیسیاست.ع

ت تـازه  یـ زال الوهیـ دانست که در اتصال با منبع الیميار بود بر خود ضروریاز قوت روح القدس و صاحب اقتدار و اخت
شـتن را  یگانه پسر خـدا بـود خو  یو يات،کلمۀ ابدین مهم ضرورت دارد.او که سرور حیما ايشتر برایگردد و لذا چقدر ب

*"د.یاستمداد جوافکند تا از او یدر حضور تخت پدر بر خاك م

خواسـت تـا در   یش از طلـوع آفتـاب برمـ   ی).او هـر روز پـ  12: 6(لو ح [شب را در عبادت خدا به صبح آورد]یمسیسیع
)35: 1بسر ببرد.(مر یش با پدر آسمانیخویارتباط ناگسستگ

در دعـا  يداریـ و پات ثبـات  یـ ش بـه شـاگردان اهم  یدر اعمال خـو ینیح هم در کالم خود و هم با ارائۀ نمونۀ عیمسیسیع
)28: 9، لو 46: 6داد.(مر یم مینمودن را تعل

ن یریگام برداشتن در عالم شـ يم داده اند که دعا نمودن به معنایپولس رسول بوضوح تعليدة ویچه او و چه ظرف برگز
یل مـ یـ شـور و نشـاط انسـان را تحل   یقـ یحقيدعـا "سد:ینویم)J.H.Jowett.اچ جاوت (یست.جیا نیو رؤيالپردازیخ

يد و اشـکها تضـرع و دعـا   یاد شدیم که با فریخوانیمیسیعيدن است.دربارة دعاهایتوأم با رنج کشیبرد.شفاعت واقع
").7: 5ار کرد(عبر یبس

ف هسـتند.پولس بـه   یمـا چقـدر کمرنـگ و ضـع    يپـولس و اپفرس،شـفاعت هـا   يسه با مجاهدت ها و تـالش هـا  یدر مقا
سد:ینویمیمانداران کولسیا

)12: 4کند] (کول یخود جد و جهد ميشما در دعاهايوسته برایس ... پارط[اپ
د:یگویز میو دربارة خود ن
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)1: 2شما] (کول يد که مرا چه نوع اجتهاد است برایخواهم شما آگاه باشیرا می[ز
دن یرهانيکه براینسانباشد.ایز میگرفتن نیفوق به مفهوم جنگ و مبارزه و کشتیعالوه بر معانیونانیواژگان در متن 

)36: 18و یدهد.(یدوست خود تن به مبارزه م
و تمرکـز  یاسـت و مـرتبط بـا انضـباط ذهنـ     يکـامالً جـد  یک نبرد روحـان ییقیحقيبه هر حال پر واضح است که دعا

باشد.یز میشه نیاند
است که مظهر و نمونۀ ین انسانیزرگترم که او احتماالً بیاد آوریسخنان دلگرم کننده پولس را بيفایسته است که در ایبا

[ و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند... لکن خود روح براي ما شفاعت می کنـد بـه نالـه    باشد:یمیقیحقيدعا
هایی که نمی شود  بیان کد و او که تفحص کنندة دلهاست فکر روح را می داند زیرا که او براي مقدسین برحسـب ارادة  

)27و 26: 8کند] (روم خدا شفاعت می

* The prayer life of our Lord. By Mcintyre.
[ و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می کند... لکن خود روح براي ما شفاعت می کند به ناله هایی که نمی شود  بیـان  

دة خدا شفاعت می کند]کد و او که تفحص کنندة دلهاست فکر روح را می داند زیرا که او براي مقدسین برحسب ارا
)27و 26: 8(روم 

نـک و فلسـفۀ   ید.ممکن اسـت کـه مـا از تکن   یفرمایمياریما را گردد و د تضرعاتمانیروح القدس با ما در دعا متحد م
ده یـ اگر سـهم و نقـش روح القـدس را ناد   امام یبدانیمرتبط با دعا را به خوبيو وعده هامیداشته باشیدعا اطاعت کاف

يتوانـد بـه معنـا   یدوگانه داشته باشد.ابتدا مییتواند معنایم.دعا کردن در روح میدعا را گم کرده اید اصلیم کلیریبگ
آنکـه در قلمـرو روح دعـا    ياز ما بجـا ياریکن بسیان است.لیحیمسیدعا در قلمرو روح باشد.روح القدس اتمسفر زندگ

ش و نـه  یخـود و  براسـاس تفکـرات خـو    شـۀ یمحدودة ذهن و اندما تنها در حوزه وم.یینمایم در عرصۀ جسم دعا میکن
نطور عنوان کرد: بکار گرفتن بـدن (مشـتمل   ید بتوان ایقتر دارد.شایبس عمییقلمرو روح معناامام.یکنیم روح دعا میتعل

توانـد بـه   یگردد.دوم مـ یدر آسمان ميمنجر به انجام کاریین دعایروح.چنیبر ذهن) جهت حرکت در گسترة نامتناه
)18: 6د.] (افس یدعا در قدرت و قوت روح باشد.[و با دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کنيمعنا
ن شـده اسـت.او بـه همـان     یدا تدارك و تـأم خن عمل توسط روح یاایجاب می کند که ما نیروي بیشتریصرف کنیم. دعا 

دعـا  اماگردد یمیبه ثمرات انسانیمنتهیو ارادة انسانیذهن،یقلبيرویباشد.نیز میزان که روح دعاست روح قوت نیم
دچـار  یاز سـه جنبـۀ انسـان   یخواهد بود.ممکن اسـت رهبـر روحـان   یالهیعیشدن قوت مافوق طبيدر روح موجب جار

بـه  اگـر اماتوانـد عامـل بازدارنـدة او باشـد.    یمیک شرارت قلبیاز اوقات وجود ید.گاهیغفلت گشته و در دعا قاصر آ
یح پـاك مـ  یبخشـد و بـا خـون مسـ    یت کرده و قـوت مـ  یرا هدايد آنگاه روح خدا ویروح القدس اعتماد و توکل نما

دانـد چنانچـه رهبـر در حضـور او     یباشد.روح القدس که فکر خدا را مـ یو جهل ذهنیتواند ناآگاهیسازد.مورد دوم م
بخشد تا آشکارا درك کنـد کـه   یراسخ مینانیرا اطميوق که ین طریبدد.یر و دانش خواهد بخشیرا تنويبماند ذهن و

ر.یا خیباشد یخواسته اش مطابق ارادة خدا م
در وجود خود گردد.خصوصاً اگر محل خدمت یسستیا نوعییممکن است دچار ضعف جسمانین رهبر روحانیهمچن

و رخـوت  یبخشد تـا بـر سسـت   یزد و قوت میانگیاو را برمیروح القدس جسم فانامار و حاره باشد.یاو در مناطق گرمس
ار یس هشـ یابلـ يت هـا  ید همواره نسـبت بـه مخالفـت هـا و ضـد     ی،مرد دعا بايفرديعالوه بر ضعف هاره گردد.یخود چ

روح القـدس دائمـاً   د بکشـاند. یـ وس و دلسرد ساخته به ورطۀ تردیرا افسرده،مأ*باشد.او همواره در تالش است تا مرد خدا
د.ینمایبانیت و پشتیبرادران حمایدعا را در برابر حمالت مدعآماده است تا مرد
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دن) بـا خـون و   یـ گـرفتن (جنگ یرا که ما را کُشـت یاد شده است.[زییجنگ روحانبه عنواندر کتاب مقدس بعضاً از دعا 
] (افـس  یمانآسيهایشرارت در جایروحانيظلمت و با فوجهاینو قدرتها و جهانداران اياستهایست بلکه با رینمجس
س و فرشـتگانش و  یابلگریديقادر مطلق،در سويک سو خدایان است.در یان سه جبهه در جریمی)جنگ روحان12: 6

ار حسـاس و  یو بـره نقـش بسـ   یمیان مار قـد یکن در نبرد میف است.لیت خود ضعیان آنها مرد دعا.گرچه او در انسانیدر م
مان با یروز و پرجالل که توسط ایح پیمسيست بلکه از سوینيفطريامريکند.قدرت و اقتدار ویفا میرا ایکیاستراتژ

ر یبـه اشـخاص شـر   یتوجـه چنـدان  یسـ یکـه ع می یـابیم ل دریق اناجی.با مطالعۀ دقمی گرددض یمتحد گشته به او تفويو
نمود.یارو میکردند برخورد رویت میکه در پشت صحنۀ فعالیمنیاهريبا قدرتهانداشت بلکه

پیرامون را در ياریما افراد بس*د.یدیطان را میاه شیسيخائن دستهايهودایيپطرس و دلسوزظاهريحسن يااو در ور
خود میبینیم که در گناه و اسارتهاي اهریمنی گرفتار هستند لذا نباید صرفاً براي آنها دعا کنیم بلکه باید برعلیه شیطان کـه  

یم.ما باید او را وادار سازیم که تسلط خویش را بر آنها بردارد و ایـن عمـل تنهـا    ایشان را در بند گرفتار ساخته نیز دعا نمای
به مدد پیروزي مسیح بر صلیب میسر می گردد و بس.عیسی مسیح همواره با علت و منشـاء تقابـل مـی نمـود و ایـن شـیوه       

بـود کـه اعضـاي    بایست توسط رهبـر روحـانی در چگـونگی دعاهـایش بکـار گرفتـه شـود.بدین طریـق او قـادر خواهـد          
کلیسایش را در کسب پیروزي در جنگ روحانی بدرستی هدایت نماید.

عیسی مسیح در فرازي از فرمایشات خود،شیطان را به مرد زورآور و قدرتمنـدي تشـبیه نمـود کـه از قلمـرو خـود شـدیداً        
و را در بنـد کشـید و محـدود    حفاظت می کند و فرمود پیش از آنکه بتوان اسیران چنگال هاي او را رهانید نخسـت بایـد ا  

)29-28: 12نمود.تنها در این صورت می توان فریب خوردگان قلمرو او را بسوي رهایی و نجات هدایت کرد.(متی 
آن زور آور را ببندد) چیست؟ آیا غیر از خنثی ساختن نیـروي شـریر توسـط قـدرت چیـره شـونده و همیشـه        (اما معناي *

ل ابلیس را باطل سازد؟پیروز مسیح است که آمد تا اعما
و چگونه این مهم به انجام رسد بدون دعاي ایمان در پیروزي صلیب؟ ما هرگـز نبایـد دچـار واژگـونی ادراك در فرمـان      
خداوند شویم و انتظار داشته باشیم که بتوانیم بدون خلع سالح نمودن شریر اسراي او را برهانیم.اقتدار الهی در دسـتان مـا   

: 10فرمود[اینک شما را قوت می بخشیم که... تمامی قوت دشـمن(ابلیس)را پایمـال نماییـد.] (لوقـا     قرار داده شده.عیسی
)از آنجاکه رهبري قابلیت اثرگذاري در مردم و به حرکت در آوردن ایشان اسـت رهبـر روحـانی مـی بایـد در صـدد       19

ها در این زمینـه بـه نقـل از هادسـن تیلـر      شناخت مؤثرترین راه کارهاي موجود براي این مهم باشد.یکی از مهمترین شیوه
چنین است:

امکان دارد در این میان سؤاالتی نظیـر آنچـه در   "می توان مردم را بوسیله خدا جهت داد.قوت این کار تنها در دعاست."
اینجا آمده ذهن خواننده را مشغول سازد.

داده است چنانچه بتوان با دعا بر اخالق و رفتار با توجه به این حقیقت که خداوند به انسان ارادة آزاد و حق انتخاب-
فرد دیگري تأثیر گذاشت آیا به معناي نقض ارادة آزاد او نیست؟

آیا امکان دارد که خداوند در اجابت دعاي یک فرد،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 گـردد کـه خداونـد هرگـز در اعمـال خـویش دچـار تزلـزل نمـی گردد.اعمـال او           
همواره ثابت،منسجم و استوار است.او از هرگونه تنـاقض و تضـاد در وجـود خـویش مبـرا بـوده و گرفتـار مغـایرت نمـی          

دون تردید چنین خواهد شد.اما به طریقـی کـه مغـایر بـا     گردد.اگر وعده فرموده که دعاي ایمان را اجابت خواهد فرمود ب
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طبیعت الهی وي باشد.او در انجام وعده هاي خود کامالً امین است لیکن نه در تضاد با صفات خـویش چـرا کـه(او نمـی     
تواند خود را انکار کند).

ت.پس اگر خدا چنین مقرر دوم،توجه به این حقیقت بسیار مهم است که دعاي شفاعتی براي دیگران یک سالح الهی اس
فرموده می توانیم اطمینان داشته باشیم که با اطاعت از پیش شرط مقدر شده(پر شدن از روح) دعاهاي ما اجابـت خواهـد   

بـه  "شد.براي خدا هیچ مشکل یا تضادي میان اجابت و ارادة آزاد انسان وجود ندارد.هنگامی که به ما فرمان داده است تا 
دعا نماییم می توانیم خاطر جمع باشیم که اطاعت از این فرمان بر رونـد وقـایع   "ع صاحبان منصبتجهت پادشاهان و جمی
تأثیرگذار خواهد بود.

اشاره کرده است.م6-4: 12و یوحنا 23-21: 16نویسنده به متی 
مرد خدا کنایه از انسان است نهجنسیت مذکر.م

م از ارادة یتوانیست.در دعاست که میتعهد ما به دعا بر قوت خود باق، یذهنينکه چرا دعا؟ صرفنظر از پاسخ هایسوم ا
دا آگاه گردیم.درك این حقیقت انگیزش اقدام ما به دعا ایمان است.خداوند از طریق قوة ذهنی ما سخن مـی گویـد و   خ

ارادة خـدا در مسـائل   سخنان او کامالً متقاعد کننده اسـت.بعالوه مـا کـالم خـدا را در اختیـار داریـم کـه آشـکار کننـدة          
گوناگون اسـت.ما روح القـدس را داریـم کـه در وجودمـان سـاکن گشـته و برحسـب ارادة خـدا بـراي مـا شـفاعت مـی              

).چنانچه صبورانه و با اشتیاق درصدد کشف ارادة خـدا باشـیم روح القـدس مـا را هـدایت خواهـد       27-26: 8نماید(روم 
بار سنگینی را بر قلوب ما قرار می دهد و مـا را در حالـت دعـا نگـاه     فرمود.یک نکتۀ ظریف این است که هرگاه خداوند 

می دارد نشان از تمایل او به اجابت دعاهاي ما است.از جورج مولر سؤال شد که پس از گذشت سالها که براي نجات دو 
نفر کرده است آیا هنوز اعتقاد دارد که آنها نجات خواهند یافت؟

ور می کنید اگر ارادة خدا بر نجات آنها نبود این همـه سـال مـرا در دعـا بـراي ایشـان       مولر در پاسخ چنین گفت: شما تص
تقویت می نمود؟ سرانجام آن دو نفر توبه کرده و بسوي خدا بازگشـت کردنـد.یکی از آنهـا پـیش از درگذشـت مـولر و       

دیگري بعد از آن.
با مردم.خدا می شنود و عمل می فرمایـد.این دعـا   هنگام دعا سروکار ما در وهلۀ نخست مستقیماً با خداوند است و سپس 

نیست که مردم را به جنبش می 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.
یح با خدا نشأت می گیرد.گناه مؤثرترین انسداد شریان ارتباطی با خالق یکتاست.و بی ایمانی دعاي مقتدرانه از رابطۀ صح

).دعا مسائل گونـاگونی  6: 11ما در تمامی گناهان است.[زیرا هرکه تقرّب به خدا جوید الزم است که ایمان آورد] (عبر 
اوند است.مقام واالي رهبران برجستۀ کتاب مقـدس  را شامل می گردد اما مهمترین انگیزه و درونمایۀ دعا همانا جالل خد

گفته است:*ناشی از این حقیقت است که آنان مردان دعا بوده اند.اي.ام.باندز
یل ناپذیر،اجداد بزرگ یا فرهنـگ  موفقیت هاي چشمگیر رهبران برجستۀ کتاب مقدس بخاطر افکار درخشان،منابع تحل"

"شکوهمند قوي نبوده است بلکه بخاطر قدرت دعا.آنان از این طریق قوت خدا را وارد صحنه کردند.
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*****

*prayer & pramen by E.M.Bounds

ازدهم:ی
رهبر و مسئلۀ زمان

د]یابی[وقت را در
)15: 6(افسس 

ف کرده اند.یدهد تعریرخ ميکه واقعه ایزمانینوان انبساط طولوقت را بع
نمودن اوقات فراغت نقش يمختلف سپريوه هایدارد.شیروحانيدر امر رهبریگاه مهمیاستفاده از زمان جایچگونگ

حضور ا یل یتحصيکند.مدت زمان الزم برایفا میک جوان اییآتیت و زندگیشخصيریدر شکل گين کننده اییتع
اسـت کـه   نیـ ت دارد این شده اند.آنچه که اهمییرا که ساعات مذکور قبالً تعچهستند ین قاعدة مستثنیدر محل کار از ا

سازد.یميش چگونه ساعات خود را سپریف خویفرد،قبل و بعد از وظا
ع شـدن  یا ضایبنا شدن توانند باعثین عادات میگردند.ایت می،ملکۀ شخصیدر دوران جوانا ناهنجار یهنجار يعادتها
یهر لحظـه از زنـدگ  رانگـر را شـکل دهنـد.   یا ویـ گرانبهـا و سـازنده   يتوانند فرصت هـا یباشند.اوقات فراغت میزندگ
یهدر رفتن را حتين وجه از آن بهره برد و راه هاید به بهتریبایده است لذا میاست که از جانب خدا اعطا گردیموهبت

م یتـوان یم.مـا مـ  یاست و به مـا داده شـده تـا در آن بکـار بپرداز    یزندگيریخص اندازه گاالمکان مسدود نمود.زمان،شا
م.یریخود بکار گیتر ساختن زندگیم جهت پربار و غنیار داریرا که در اختیق و ساعاتیدقا

دن آن زان مثمرثمـر بـو  یـ سـت بلکـه در م  یام نیـ در طـول ا ید کرده است که ارزش زنـدگ یر تأکیلسوف شهیمز فیام جیلیو
م.یکنیمیم مهم آن است که چگونه زندگیکنیمیست چقدر زندگیاست.مهم ن

با شناخت یتلف کردن وقت وجود ندارد.موسيبراییچ جایم که هیابییدرمیل گستردة زندگیبا درك ارزش و پتانس
د دارد یـ روزهـا تأک يبـر رو ش را اندازه کند.اویعمر خويم دهد که روزهایکند تا خداوند او را تعلیقت دعا مین حقیا

م داد.یز از دست نخواهیم سالها را نیخود را حفظ کنيم روزهای).اگر ما بتوان12: 90نه سالها (مز 
"وقت ندارم."د: ین است که بگوید ایک رهبر شنید از دهان یبایکه به ندرت ميجمله ا
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ت اسـت.به  یـ کفایر و بیپناهگاه افراد حقين بهانه اینشه داشته باشد.چیتواند همینمیین ادعاید گفت که چنیمنصفانه با
م.دکتر یخـود بـه انجـام برسـان    یاو را در طـول زنـدگ  ياعطـا شـده تـا ارادة خـدا و نقشـه هـا      یک  از مـا زمـان کـاف   یهر 

D.rجاوت( Jowett:گفته است (
وقت روبرو شوند.همواره در گوشـه و  قتاً آنقدر مشغله داشته باشند که با کمبود یافت که حقیرا يتوان افرادیهرگز نم"

"گران وجود دارد.یديبراییروزمره فرصت هايکنار کارها

قـت را  ین حقیح از آن اسـت.ا یو اسـتفادة صـح  یسـازمانده یست بلکـه در چگـونگ  یشتر نیاز به وقت بیدر نیمشکل اصل
ن یریر افراد بشر دارند.امکان دارد کـه سـا  یم که سایار داریک از ما همانقدر زمان را در اختید که هر ین قرار دهینصب الع

ا داشـته باشـند   يشـتر یبییا توانـا یپول،امکانات و  27-12: 19نـدارد.در مثـال قنطارهـا(لو    يشـتر یچکس وقـت ب یهـ امـ(
ن یـ از ایکعدة اندامام یافته ایاز زمان را یکسانیهرة یز یداده شد.همۀ ما نيک غالمان سهم مساویم که به هر یخوانیم

يهـا و اسـتعدادها  ییح است که همۀ ما توانـا یگردند.صحیشتر منتفع میکنند و ده برابر بیمانه استفاده میبهره بطور حک
کـه اسـتعداد   یآن غالمن است کهیت ایز اهمینکتۀ جااماد.یح گردین مورد تصریز به ایم.در مثال قنطارها نینداریکسانی

خـود سـود   ییگمـارد و بـه انـدازة توانـا    یمحـول گشـته بـود همـت مـ     يه انجام آنچه بر وداشته است وفادارانه بيکمتر
که یدر استفاده از زمانيراه برديوه هایشيریبکارگنحوهدرامام یستی. نگوخود پاسخییزان توانایابد.ما در قبال مییم

م کـه مبادلـۀ مـا    ید آگاه باشـ یبایم و خود میکنیدله موقت خود را مبایما در بازار زندگم.یم مسئول هستیار داریدر اخت
؟میاموزیـ سـتن را ب یم چگونـه ز یتوانیم میشرفت کنیاگر در اقتصاد زمان پثمر.یا فاقد ارزش و بیارزشمند و پرثمر است 

وان تـ یزمـان از دسـت رفتـه را هرگـز نمـ     م بود.یمتضرر خـواه ينه ایم در هر زمین عرصه ورشکست شویچنانچه در ااما
رقابـل جبـران   یاز آن اسـتفاده نشـود غ  یره نمـود و اگـر بدرسـت   یـ سـت کـه بتـوان آن را ذخ   ینییبازپس گرفت.زمان کـاال 

ن حک شده بود:یچنیک ساعت آفتابیۀ یاست.برپا
ۀ منیسا

نده استیگذشته از آییشاخص جدا
رین خط بازگشت ناپذیدر پشت ا

شده به تو تعلق ندارنديساعات سپر
توستيساعت در دستهان یتنها هم

ستاده است.یه ایکه ساییحاال،جا
ل باشد که هر روز بهتر از روز گذشته عمـل  یق آغاز کند.چنانچه مایک طرح دقید هر روز را با یبایمیک رهبر روحانی

ت در درجـۀ دوم هسـتند از  یـ کـه بـه لحـاظ اهم   ییت ها را مشخص سازد و با مشغول شدن به کارهایست اولویبایکند م
د و آموزنـده  یـ ار مفیکـرده است.بسـ  يکه بطور معمول در هفته سپریصادقانه از ساعاتلیستیه یامور مهمتر غافل نشود.ته

جـۀ  ینتت ها را مشـخص کند. یشده بپردازد و اولويل اوقات سپریتواند در پرتو انوار کالم خدا به تحلیباشد.سپس میم
سـازد کـه   یرا متقاعـد مـ  يد ویـ ن روش بـدون ترد یاستفاده از اامااشد ر کننده بیحاصله در وهلۀ اول ممکن است غافلگ

سـت مـذکور  ید.در لیـ اسـتفاده نما يدتریـ توانـد از وقـت خـود بـه نحـو مف     یکـرده اسـت مـ   یش از آنچه که تصـور مـ  یب
يروز بـرا سـاعت در 10صـرف غـذا و   يساعت هـر روز بـرا  3ساعت جهت استراحت روزانه،8م که با کسر یابییدرم

نگسـتون از  وید لیـ ویساعت در هفته مازاد وقت دارد که قبالً محاسبه نشـده بود.د 35مختلف باز هم حدود يانجام کارها
یت مـ یـ فعالشـب در کارخانـه  8صـبح تـا   6در کارخانۀ پنبه واقع در زادگاهش مشغول بـود.او روزانـه از   یسن ده سالگ

مطالعـه داشـته   يبـرا یسـت فرصـت  یگـر نبا یاز کـار روزمـره د  یناشـ یخسـتگ رفت که او پس ازیتوان پذیکرد.مطمئناً م
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يبه عنـوان دانشـجو  یسالگ27شرفت کرد.او در یار پین بسیزبان التيریدر فراگیسالگ16ش از ید تا پیویکن دیباشد.ل
کرد.یز مطالعه میرا نیحیات مسیبود که او همزمان الهین درحالیرفته شد و ایپذیپزشک

) شـناخته شـود دختـر    The wite Queen of Okotangونـگ ( یدپوش اکایآنکه بعنوان ملکۀ سـپ ش ازیلسور پسيمار
مشـغول بـه کـار گشـت.او روزانـه      يدر کارخانه ایسالگ6ش از سن یبود که بخاطر پدر دائم الخمر خويده ایرنج کش

لخواهش نشد.به حرفۀ ديویابیمانع از دست یمشقات زندگاماکرد یساعت کار م12
یح اسـت.او عمـالً نمونـۀ ملموسـ    یمسیسیعین نمونۀ ما زندگیبارزتراماافت یتوان یار مین دست را بسیاز ایینمونه ها

ا شـد  یت روبـرو مـ  یـ نکه دائمـاً بـا ازدحـام جمع   یرغم ایمود و علیپیراه مپیادهاو هموارهنه از زمان بود.یازاستفادة به امـ
مهمتر از اجابت درخواسـت آن  ییکرد که گویعمل ميبه گونه ایسینمود عیمياریت درخواسياز ویهرگاه کس
یمـ یخود زندگین بود که برحسب طرح و نقشۀ پدر آسمانینان خاطر او در ایرمز آرامش و اطمندارد.يگریفرد کار د

یافـت مـ  یداد دریست انجام میبایرا که مییگفت و کارهاید میهر روزه آنچه را که بایکرد.در ارتباط با پدر آسمان
کنـد.]  ین اعمـال را مـ  یـ که در من ساکن است،او ايم لکن پدریگویم از خود نمیگویکه من به شما می[سخنانکرد.

)10: 14و ی(
در نظـر گـرفتن   محول گشـته بـود   يپدر به ويبود که از سویتیح،انجام کامل آن مأمورین مسئلۀ مورد توجه مسیمهمتر

برخـوردار اسـت   یشـدة الهـ  يک نظـام زمانبنـد  یـ ش از یع زندگیوقایدانست که تمامیار داشت.او میدر اختکه یزمان
یتوانست تلقـ ینمیالهيدر طرح زمانبندیز مانعیم نیمادرانۀ مرمحبتی).حت1: 17، 1: 13، 27و 23: 12، 6: 7و ی(

ت ز ی) و ن4: 2و یست.] (ده ایزن مرا با تو چه کار است.ساعت من هنوز نرسيگردد [ا عازر،مرتـا و  لیو عالقـۀ او بـه ا  محبـ
آن دو خــواهر او را وادار نســاخت کــه زودتــر از موعــد بــه نــزد آنــان وارد شــود یفهمــج از امکــان کــیم بــا آگــاهیمــر

یمــیش خطــاب بــه پــدر آســمانیخــویزنــدگيخــود پــس از بــازنگريات بشــریــام حیــن ای).در واپســ9-6: 11و یــ(
خـود را بخـاطر   اموریـت  از میچ بخشـ ی).او هـ 4: 17و یـ (دم.]یتا بکنم به کمـال رسـان  يرا که به من سپرديد:[کاریگو

انجام ارادة پد بود.يبرایساعت زمان در هر روز فرصت کاف24او يکمبود وقت ناتمام نگذارد.برا
نسبت ياز آرامش خاطر وین سؤال حاکی) ا9: 11و یست؟] (یروز دوازده نتا ساعاید:[ آیاز شاگردان خود پرسیسیع

Stuart(سـتوارت هلـدن  اار داشت.دکتر یبود که در اختينان به انجام آن در زمان محدودیبه طرح پدر و اطم Helden(
ده اسـت.تنها دوازده سـاعت در   یـ بودن زمـان را د ین حال کافیو در عیاز کوتاهیضمنییش خداوند معناین فرمایدر ا

شـد کـه ضـرورت    ینمـ يوقت او هرگز صرف انجام امـور .*دوازده ساعت مملو از زمان انجام کاراماداشت دروز وجو
چـرا کـه دوازده   م.ید مضـطرب گـرد  یـ بایم که چند ساعت در روز وجـود دارد مـ  یز فراموش کرده اینداشت.اگر ما ن

يد پولس نظـر یدارد تا به تأکین همه ما را بر آن میام.یف خود را به انجام رسانیم تا وظایار داریساعت در روز را در اخت
ح یده شـده در مسـ  یم آفریرا که صنعت او هستیدارد.[زيک از ما طرح و نقشه ایهر یزندگيم.خداوند برایفکنیقتر بیدق
)19: 2م.] (افسس ییا نمود تا در آنها سلوك نمایقبل مهاز کو که خدا ینيکارهايبرایسیع

خـود را بـر آن   يرا کشف کرده و برنامه هایات طرح الهیست جزئیبایه و در حضور خدا رهبر روحانروزانيدر دعاها
قدرتمنـد در  یخود را دارد.تعلل و مسـامحه سـارق زمـان است.سـالح    ییز کارآیم ساعت نید.هر نینمایاساس سازمانده

رهبـر  يبـرا يت مهلـک و فاجعـه بـار   کـه اثـرا  و خلـق و خـویی اسـت    مرد خدایودانراث جایربودن مير برایدستان شر
م منطبـق  یـ اکـراه دار مات مهـم یمـا کـه از اتخـاذ تصـم    يو فطریعیل طبیدروغ را با تمایرکیدارد.با ظرافت و زیروحان

ا ت آن مسـتلزم تـالش شـرافتمندانه اسـت     یم و بر عهده گـرفتن مسـئول  یسازد.اخذ تصمیم ج یتعلـل در گـذر زمـان نتـا    امـ
را کـه در گـذر زمـان امکـان     چـ م به فردا مشکل تر از اتخاذ آن در امروز اسـت  یک تصمیرد.موکول آویمعکوس ببار م
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م ین حـاال تصـم  یهمـ "فکن.یر شده باشد.کار امروز را به فـرا مـ  یديریم گیتصمير کنند که براییتغيط بگونه ایدارد شرا
ل یـ غلبـه بـر تما  ين روش هـا یمـؤثرتر از یکیارزشمند اسـت. يهايروزیک قاعدة مهم در کسب پی".ل کنر و عمیبگ
فـه  یک وظیا انجام یک مقاله مشکل یک کتاب،نگارش یا ضرب االجل در مطالعۀ یک موعد مقرر یتعلل است که یذات

يد.از فـرد یینماير پا نهادن زمان مقرر خودداریده از زیراسخ به انجام آن اهتمام ورزیبا عزمد و ین کنییخود تعيرا برا
؟ و یکنـ یدا مین کار وقت پیايدند که: چطور برایکرد پرسیز میفراوان خود همواره مطالعه نيغله هارغم مشیکه عل

*کنم.ینه میندارم.بلکه از آنچه دارم استفادة بهياو پاسخ داد: من وقت اضافه ا

****

*The Gospel of the second chance.
*The Sunday school time

دوازدهم:
همیت مطالعهرهبر و ا

[موقع آمدن...کتابها و خصوصاً نسخه هاي پوستی را بیاور]
انجیل شریف)13: 4تیمو 2(

مطالعه،
سازدیفرد را پربار م

سخن گفتن،
دینمایده مآمافرد را مستعد و 

نگاشتن،
کند                  ین میک بیق و باریا دقفرد ر

کن)ی(ب

ق ید بـه عهـدعت  یـ موتاؤس درخصوص توجه نمودن به کتب و آنچه از آنها آموخته بـود بـدون ترد  یپولس به تيه هایتوص
موتـاؤس  یکـه از ت ییو نسخه هاکتبگردد.یز شامل میطالعه را نگر میست و شقوق دیطه نین حیصرفاً به اامااشاره دارد 

ین آثـار ادبـ  یا و همچنـ یانبيعت و نبوت هایهود در باب شریيریو تفسیخیکند احتماالً شامل کتب تاریدرخواست م
رزو د پـولس آ یکـرده است.شـا  یش از آنـان نقـل قـول مـ    یوده است که گاهاً در مؤعظه ها و نامه هاییحیرمسیغيشعرا

شاگردي که تا بـه آخـر مـی    را مصروف مطالعات ارزشمند خود کند.يشتریات خود وقت بیام حین ایداشت که در واپس
آموخت.

خطـاب بـه   يحکـم در نامـه ا  يد.او چنـد روز قبـل از اجـرا   یبه شـهادت رسـ  1536) در سال W.Tyndleندل(یام تیلیو
است زندان نوشته بود:یر
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یدوارم کـه جنابعـال  یـ نهـا ام یعـالوه بـر ا  میهامچوصله نمودن ساق يپارچه برايکه اک عدد شمع و تیگرم،هک کالی"
م به یل دهند تا بتوانیرا به من تحويعبرو کتاب دستور زباني،فرهنگ واژگان عبريد تا کتاب مقدس عبریاجازه بفرمائ

"مطالعات خود ادامه دهم.

ن فصـل  یـ نمودنـد.در ا یدن زمان شهادت خود بدان اهتمـام مـ  یا رستا فریفتۀ مطالعه بودند و حتیندل هر دو شیپولس و ت
مداوم و در وهلۀ نخست  مطالعۀیک رهبر روحانیل و رغبت مهم یو تمایاصلیمشغولن فرض انگاشته شده که دلیچن

ق تر کالم خداوند است.یجهت درك و شناخت عميروح القدس بر ذهن وآشکار ساختنر توأم با یگیپ
يک حقوقـدان بـرا  یـ آورد.يوسته و مداوم بـه مطالعـه رو  ید پیبایباشد میو عقالنیه خواستار رشد روحانکيمانداریا

ن نسـخ  یآن کامالً آگـاه باشـد.به همـ   يرات و تبصره هایین و تغید از قوانیبایشرفت داشته باشد میش پیآنکه در کار خو
ت وافر دارد.یاهمیات پزشکین دستاوردها و کشفیاز آخریز آگاهیک پزشک نیيبرا

کـه  یر و نفوذ کالم در اذهان مردمین آن تسلط داشته باشد و نسبت به تأثید در کالم خدا و اصول و قوانیبایرهبر روحان
کنند حساس باشد.یميرویاو را پ

يه روش هاک روبه افول و نقصان نهاده است.امروزیات کالسیو ادبیمتأسفانه امروزه مطالعات مستمر و نظام مند روحان
يهـا یت سـابقه نداشـته و سـرگرم   یخ بشـر یهرگـز در تـار  متنوع و جـذاب هسـتند کـه   يپر ساختن اوقات فراغت به حد

قطعـاً و بـدون   کسالت آور اسـت و ...) یم،کتاب خوانیمطالعه ندارين عذر و بهانه شده اند که(وقت برایمختلف عامل ا
ن یشـتر یعاشـق مطالعـه بـود و ب   یرود.جـان وسـل  یانتظار نمیرهبر روحانل بهانه ها ازین قبیدن به ایازیدست يدیچ تریه

مـود.او  یپیل را با اسب میخود روزانه بطور متوسط نود مايول سفرهاملد.او در یگذرانیزمان مطالعه را بر پشت اسب م
ــوعات ــفدر موض ــات عم مختل ــه مطالع ــب ــی ــت.خورجیق م ــب ویپرداخ ــاگون    ين اس ــب گون ــو از کت ــواره ممل هم

مـود  یپیکـه بـا اسـب راه مـ    یاو توانست هـزاران نسـخۀ کتـاب را در حال   قین طریو علوم مختلف بود.بدیخی،تاریزشکپ
يبرجـا یبـر روح و ذهـن وسـل   یقـ یرات عمیۀ سه کتاب مهم در آکسفورد تأثمطالعنانیوید یمطالعه کند.پس از عهدجد

از يریـ د.سرمشـق گ یاو گردیزنـدگ يروال جـد دنن کتـاب هـا بـود کـه خوانـ     یـ گفت پس مطالعه اینهادند.او خود م
*.ماًموریت بزرگ مسیحو مرگ،زندگی

از ایـ د و یـ مطالعـه کن يا بطـور جـد  یـ گفت: یمشغول خدمت بودند میوسليکه در انجمن هاین جوانیبه خادمیوسل
د.یرون شویانجمن ب

کننـد  ین مـ یفکـر و روح را تـأم  يذاکه غـ يمطالعۀ کتب ارزشمنديم ساعت از وقت روزانه برایصرف نمودن حداقل ن
و کــم محتــوا هســتند.دکتر یمطالعــه کتــب ســطحدتر ازیــار مفیداشــته و بســیو روحــانيفکــريدر غنــاییســهم بســزا

A.W.Tozerنوشته است:"استفاده و سوء استفاده از کتاب"در اثر خود بنام
مـا کمتـر   یعقالنيرویکند؟ بدون شک نیر من عصر کتب بزرگ و پرمحتوا را فراتر از توان خود تصویایحیچرا مس"

اسـت  ین درصـورت یـ نم و این بنشیقاً به تفکر و تأمیم همچون پدران خود عمیتوانیز میست.ما نیگذشته مان نياز نسل ها
.متلـذذ شـدن از   یاست نـه عقالن ین مشکل روحانیامروزیحین عامل بازدارنده در مسیم.مهمتریل داشته باشیکه خود تما

ه یـ ت مـدرن است.شـناختن پـدران اول   یحیبه مسییاعتنایمستلزم وقف نمودن خود به خدا و بیکتب بزرگ مذهبمطالعۀ
در یالهـ یفتگیجز عشق و شـ يزیکردند که چیتنفس مییست.آنان در فضایسا مشکل نینان کلیسا،عرفان و پاك دیکل

يرویـ م بـه پ ین است که بدون تصـم یر ایه و شهان برجستیحیمسیروحانيل مهم در عدم درك فضایاز دالیکیآن نبود.
**"م.یکنیق آنان در احوالشان مطالعه میطر

چرا مطالعه؟
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) بود که ماه عسـل خـود   H.J.Ockenga(ن گایحت هارولد اُکین نصی.ا"؟دنیپر ساختنن مجدد الهام بخشيمطالعه برا"
پر از کتاب آغاز کرد!یرا با چمدان

ن بود:ی) چنBanconکن(یگفتار مشهور ب
ن یو خطابه بلکه بـه خـاطر سـبک و سـنگ    یراد سخنرانیه و نه بخاطر ایک نظریا ابطال یده یک عقی،یمطالعه نه بخاطر نف"

.استکردنیدن و بررسیکردن،سنج
***"د و هضم کرد.ید بلعیبایرا میده گرفت و تعداد اندکید نادیرا بایست آزمود،برخیکتاب ها را بایبرخ

، ک انبار بزرگیم و ذهن خود را مانند یمطالعه کنیز گفته است که اگر بخاطر انباشتن معلومات ذهنینيگریسندة دینو
و ثمـر یم،مطالعات مـا بـ  یبودن را بـه رخ بکشـ  یدا کرده و عقالنیپيا احساس برتریم ییره ساختن داده ها نمایمحل ذخ

فاـاید روحانیـات سودمنـده و خدمـشد روحانی فزاینم در رمهشیح نقـق و صحـحتی بدتر از آن است.مطالعات عمی

*Thirteen Appeciations.
**The Alliace weekly.
***The Allance weekly.

ید گرامـ یـ بایکنند را مـ یزش میجاد انگیکه اين آثاریقتاً الهام بخش است و چنیسندگان حقیاز نویکند.قلم برخیم
،سـودمند  ینـات ورزش ین در ذهـن بـوده هماننـد تمر   یزانندة افکار تازه و نویکه برانگيآوردن به مطالعه آثاريداشت.رو

و یالزامـ یرهبـر روحـان  يم و نگـارش بـرا  یدر امر مؤعظه،تعلیختگیکسب مهارت و فرهيد هستند.مطالعه در راستایمف
دن و یشـ یلغـات،هنر اند ریگسـترش ذخـا  خوانندگان با یفرهنگيکه موجب غنايسندگان برجسته ایسته است.آثار نویبا

ان را بخـاطر  یـ مطالعـۀ آثـار جـان بن   Tozerدکتر ند.یآیبشمار مجهانیاس ادبیقیاز جمله آثار بوسخن گفتن شده اند
کنـز را  یشـه،چارلز د یاندیلتون را به خاطر تعالیل ظرافت و دقت نظر،جان مین را به دلوسیو روان بودن،ژوزف ادیسادگ
ه کرده است.کسب اطالعـات  یمطالب آنها توصيجاز و ارزشمندیکن را بخاطر ایس بیو فرانسیل نشاط و سرزندگیبه دل

خ بشـر  یاز تـار يچ برهه ایاست.گسترده دانش و اطالعات در هیک رهبر روحانیل لزوم مطالعۀ مستمر یروز از جمله دال
ش رود.یو همگام با دانش زمان خود به پد مجدانه مطالعه کردهیبایمیبه اندازة عصر حاضر نبوده است لذا رهبر روحان

ن برجسـته و  یخادمينامه هایزندگیرممکن است.من در بررسیک کتاب خوب غییو قدرت حتیزان اثربخشیبرآورد م
رات یتأثییاز سوشان بوده ام.یشه و خدمات ایک کتاب در اندیرات دگرگون کننده یموفق خدا در قرن گذشته شاهد تأث

نبـرد  "چـون  یج شرارت بار کتابیتواند نتایمیباشد.چه کسیز قابل برآورد نمینامناسب نيتاب هارانگر کیخرب و وم
نسـون  یرابفنوشتۀ اسق"روراست با خدا"ا خسارت ببار آمده توسط کتاب ین بزند؟ و یتلر را تخمینوشتۀ آدولف ه"من

ن نمود؟ییتوان تعیرا چگونه م
م؟یرا مطالعه کنيزیچه چ

راه یـ ب"دوسـت اسـت  ین بـا چـه کسـ   یببـ یرا بشناسيفردیخواهیاگر م"ب المثل صحت داشته باشد که: ن ضریاگر ا
یر مطالعـات یخط سـ کند.یرا مطالعه میید که چه کتابهاید دیک فرد بایت یشناخت شخصيم برایینخواهد بود اگر بگو

يبه آن دسـته از کتـب رو  یرمذهبیو غیمذهبيان حجم انبوه کتاب هایم در میتوانیفرد است.ما میاق درونید اشتیمو
د یـ بایمـا مـ  یگر رونـد مطالعـات  یند.به عبارت دینمایمتهرچه بهترانجام دادن خدمت مساعدم که ما را در جهتیورآ

م.یم انجام دهیخواهیم و آنچه که میق باشد با آنچه که هستبمنط
) Hobbesهـدف و کـور اسـت.هابز(   یاز مطالعـۀ بـ  د انتخـاب چنـد کتـاب عمـده و مشـخص بهتـر       یگویال وبستر میدان

نسـون  یسر راب."آموختمیرا مین مطالعه کنم مطالب اندکیریاگر قرار بود مانند سا"کبار گفت:ییسیر انگلیلسوف شهیف
ار یاشـخاص مختلـف بسـ   ينامـه هـا  یبـود بـه مطالعـۀ زندگ   British Weeklyر هفته نامۀ یسردبيان متمادیکول که سالین
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رد یـ ر قرار بگیثتواند با مطالعۀ سرگذشت مردان و زنان برجستۀ روزگار تحت تأیچکس نمیه"گفت:یبود.او معالقمند 
چه "گذارند.یما میزندگبر رونديزیرات اعجاب انگین اشخاص تأثیایو شمع الهام در وجودش افروخته نشود.زندگ

مپسـون را در  یا آلبـرت س یـ ،چـارلز اسـتود   يام کریـ لیولر،یچون هادسـن ت یزرگانینامۀ یتواند اثرات الهام زندگیمیکس
ده انگارند؟ینادیخدمات روحان

ن خصوص گفته است:یدر ا) W.Cooperو کوپر(یدبل
راکـه او بـا نمونـه    چدهد.یل مـ یرا تشکیحیک مسییآموزشياز برنامه هایبزرگان بخش مهمينامه هایمطالعۀ زندگ"
و مهمتـر از همـه آنکـه    داشـته باشـند.  ینقـش مثبتـ  يتواننـد در خـدمت و  یک مـ یـ شود که هر یروبرو ميشماریبيها
"دهد.یخود جهت میاهداف مقدس الهيرا در راستايویآموزند خدا چگونه زندگیم

د فقـط در جهـت   یـ ز نبایـ رد و نیپـذ یصـورت مـ  یمراجعه کند که مطالعۀ آنها بسادگيد صرفاً  به آثارینبایرهبر روحان
د.ینماینش خط مطالعاتیش اقدام به گزیتخصص خو

.نـه تنهـا آثـار    يزیریاز آنهـا بگ نکـن یمبـاش و سـع  نن هراسـا ید و نظـرات نـو  یـ از مطالعـۀ عقا "ر آرمورد گفته است:یمو
مکـن بـه صـرف    یکن.سـع نز مطالعـه  یستند نیند نیت خوشایبرارا کهیبلکه آنانیشان عالقمند هستیسندگان را که بدینو

اس با کالم خدا مورد سنجش قرار ده تـا  یشان را در قید و نظرات ای.بلکه عقاییشان را محکوم نمایستند ایو ننکه موافق تیا
".یقت را بهتر درك کنیحق

ا یـ دتر در ملکـوت خـدا مه  یـ مفيخدمت مؤثرتر و رهبـر ايش در کتاب خود را بریبا غوطه ور ساختن خویرهبر روحان
سازد.یم

م؟یچگونه مطالعه کن
ف کرده اند.یق نگارشات مکتوب تعریبعنوان آموختن از طرنظرک یالعه را در مط

بـر  يار مشکل است و اگربنـا باشـد کـه اثـر    یآن بسیرات ذهنیاست اما محفوظ ماندن از تأثيک متن امر ساده ایقرائت 
که نسـبت بـه   یرد اما تا زمانشه مطالعه کیتوان بدون اندیتواند داشته باشد؟ میميده اینگذارد پس چه فايذهن بر جا

ه کرده است:ین توصیم شد.چارلز اسپرجن به شاگردان خود چنیم منتفع نخواهیم فکر نکنیآنچه خوانده ا
د ید.بگذارید تا کامالً اشباع گردید.در آنها غوطه ور شوید.آنها را با دقت مطالعه کنیخود تسلط داشته باشيبر کتاب ها"

ل یـ د و سپس بـه تحل ید،نکات خاص آن را مشخص کنیتاب خوب را بارها و بارها بخوانک کیشوند.يدر وجودتان جار
از مـردم قـادر   ياریشود.بسـ یموجب غرور ميریادگیدارد و اندك ید.مطالعۀ شتابزده و عجوالنه بازدة اندکیآن بپرداز

يشـتر باشـد نـه کتـاب هـا     یلعـۀ ب خوانند متمرکز سـازند.در هنگـام مطالعه،شـعار شـما مطا    یستند ذهن خود را بر آنچه مین
"شتر.یب

گردد:یشنهاد میر پیجهت هر چه پربارتر ساختن ماحصل مطالعات قواعد ز
عـادت فرامـوش   تیـ تقوشود صرفاً موجبیسپرده میکه خواه ناخواه بسرعت به فراموشیمطالعۀ اندك و سطح)1

یدوستان خود معمـول مـ  نشیکه در گزد یقه بخرج دهیشود.در انتخاب کتاب همانقدر دقت و حسن سلیکردن م
د.یدار

د کـه حافظـۀ شـما از تـوان     یـ کنید است.اگر احساس میار مفیادداشت بسیهنگام مطالعه به همراه داشتن قلم و دفتر )2
بـر  یر شـگرف یتـأث يادداشـت بـردار  ید.یش دهیرا افـزا سـت مطالـه  یمطالب برخـوردار ن يدر حفظ و نگهدارییباال

حافظه دارد.يتوانمند
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از ین روش انبـوه یـ د.با اییـ ادداشـت نما ید.نظرات و انتقـادات خـود را دربـارة آن    یـ شروع کنیک کتاب معمولیبا )3
بود.خواهدالزم ومثرثمریآتیبررسيد داشت که برایار خواهید را در اختیموضوعات مف

د از یدرك نکرده ایرا بدرستیمطلبکهید.فلسفه،علوم و... هنگامیکنگوناگون مطالعهينه هایتا حد امکان در زم)4
د.یکننآن صرفنظر 

زان است.یگریکنواختیاز یعید.ذهن انسان بطور طبیۀ مطالعه قرار دهیموضوعات مختلف را دستما)5
نامه ها همراه بـا  یزندگگر برخوردار باشند.مثالًیکدیبا يو سازگاریکه از همبستگیستیموضوعات انتخاب شده با)6

.یخیتاريمان هار
شنهاد کرده است:یرا در مطالعۀ هر کتاب پي) مراحل سه گانه اCanon Yatesاتس (یکانن 

ل قـرار  یـ ر ناخودآگاه مطالب خوانده شـده را مـورد تحل  ین مرحله ضمیع و بدون وقفه.در ایدر مرحلۀ نخست،مطالعۀ سر"
و بـا  ید.در مرحلۀ دوم به آهسـتگ یید تفکر نمایان مطالعه نسبت به آنچه که در مرحلۀ نخست آموخته ایدهد.پس از پایم

د.در یـ ل کنیـ ه و تحلزیـ ادداشت کرده و بعـداً دربـارة آن تج  ید.هر نکتۀ قابل توجه را یمطالعه کنیشیتوأم با ژرف اندیتأن
خـود  يادداشت هاییگر به بررسید.سپس بار دیسرعت داده و بدون وقفه ادامه دهش به مطالعۀ خودیمرحلۀ سوم کم و ب

يبر هفده هزار جلد کتـاب را در منـزل خـود گـردا آورده بود.فرزنـد و     بالغيدر اسکاتلند مجموعه ایشیکش"د.یبپرداز
ۀ یکه در تهیکند و با وجود مشقاتیکه صرف مطالعات خود مياریوقات بسارغم یعل"گفت:یمن یدربارة پدرش چن

آنچـه کـه او   "جـاد کنـد.  یایود خـط ارتبـاط  ان مؤعظه ها و مطالعات خیمتگردد هرگز نتوانسیش متحمل میمؤعظه ها
ان آنچـه  یـ جـاد ارتبـاط م  یدر ايش اسـکاتلند یاست.کشـ یرهبـر روحـان  يو قابـل توجـه بـرا   يجـد يگفته است هشـدار 

يچ سـود یهـ ياو از مطالعـات گسـتردة و  يسـا یکلينکـرده بـود امـا اعضـا    یخـود کوتـاه  یروحانیخواند با زندگیم
ز یـ گـران ن یکنـد.آنگاه د جادید ارتباط ایگویمخواند و آنچهیان آنچه مید قادر باشد تا میبایمیوحاند.رهبر رنبرینم

ياعضـا یاتیـ و الهیم گرفـت کـه سـطح دانـش کتـاب مقدسـ      یا تصـم ین خدا در اسـترال یز خادمایکید شد.نمنتفع خواه
دار سـازد و  یـ شـان ب یعالقـه بـه مطالعـه را در ا   او موفق شد تا عشـق و  ک حد مطلوب ارتقا دهد.یدن به یش را تا رسیسایکل

را یه کتابخانـۀ بزرگـ  یـ آنکه کشاورزان آن ناحجه ید.نتیت نمایهدایق تر  شدن در امور روحانیعميج آنان را بسویبتدر
يبـه اعضـا  ین احسـاس را بدرسـت  یـ و توانسـت ا بـود یفتۀ کتـابخوان یکردند.خادم مذکور خـود شـ  يس و راه اندازیتأس
ت یبـا هـدا  یو احتـرام بـه کتـب روحـان    یتوانند عامل انتقال احسـاس قـدردان  یز مین نیر خادمیتقل سازد.ساش منیسایکل

کتب منتخب باشند.يخود بسويسایکلينمودن اعضا
*****
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سیزدهم:
بهاي رهبري

ذیرم بپذیرید؟][آیا می توانید آن پیاله اي را که من می نوشم بنوشید و تعمیدي را که من می پ
)38:10(مر 

ییباشـد.بها یآن نمـ يکه حاضر به تقبل پرداخت بهایرا در سر بپروراند درحالیروحانيرهبريسودایست کسیالزم ن
مسـتعد و آمـادة   ن همـواره یراسـت يآن را دارنـد.رهبر يا آرزویـ ن و همکـاران او پرداختـه انـد و    یک از معاصـر یـ ر که ه

انسانهاست.یبخاطر تمامين شاگریسنگيپرداخت بها
ت:شنگل نویساموئل بر

دارد رایقـرار گـرفتن در مقـام رهبـر روحـان     يد.آن کـس کـه آرزو  یـ نمایبروز مـ یروحانیدر زندگیدرت روحانق"
*"ن استدعا کند.یز همچنیز باشد و از خداوند نیآن نيد آمادة پرداخت بهایبایم

:یثار و از خودگذشتگیا
ب یب اسـت.جادة صـل  یر صـل یک رهبر،مسیر یرد.مسید مدنظر قرار گیاست که هر روزه بايامريرهبرين بخش از بهایا

د و شرط است [او جـان خـود را   یقیمطالبات آسمان،آشکار،مسلم و بد در آن گام نهاده باشد.یاست که او بایهمان راه
)16: 3و ی1م] (ید جان خود را در راه برادران بنهیدر راه ما نهاد و ما با

ات مـا ظـاهر خواهـد    یـ در حيامـت و یح در ما کـار کنـد بـه همـان انـدازه قـوت ق      یب مسیم صلیبه هر اندازه که اجازه ده
است.یروحانيکردن رهبریب قربانیلکردن از بار صیشد.شانه خال

باشد.]غالم همه[هرکه خواهد مقدم بر شما شود 
کند.]ياریبسيامده تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و تا جان خود را فدایز نیرا پسر انسان نی[ز

)45و 44: 10(مر 
ن شرح نصب کرده بود:یبديایغاتیتبليرگاه خودرو تابلویک تعمی
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یمو آلوده یسیخود گريشتر از رقبایم و بیروین شما میر ماشیبه زیما به دفعات و به آهستگ
م.یشو

یپروپـاقرص خـودم  يست که شـما را جـذب کـرده و مشـتر    ینیرگاه و خدماتین همان تعمیاا ید: آیگویبروس بارتن م
د؟ینما

ان یـ شـد و آن نما یمـ یسیخاطر عیام باعث رنجش و آزردگیز پس از قیک چیمر گفته است که تنها یدکتر ساموئل زو
که دسـتان  یو را درك کردن تا هنگامام ایشاگردان در راه عموآس نه او را شناختند و نه پ**ش بود.یساختن اثر زخم ها

باالخانه ظاهر شـد آثـار زخـم    در در جمع شاگردان افسرده و پناه برده یسیکه عیدند.زمانیاو را هنگام پاره کردن نان د
ياو در رهبـر ي).زخم ها نشان از اصالت وفادار20: 20و ی، 40: 24شان نشان داد(لو یخود را بديبر دستان،پاها و پهلو

ن عالئم چنان گواه یزانندة مردم نخواهد بود.ایزة فرو رفته در پهلو برانگیخ ها و نیش از آثار میز بیچ چیاش بود.هیروحان
ده انگارد.یتواند آنها را نادیچکس نمیهستند که هیمستدل و محکم

*The soul-winner's secret.
**It is hard to be Christia

یسـ یخداونـد ع يرا من در بدن خود داغ هـا یچ کس مرا زحمت نرساند زین هیبعد از اگفته است:[یچنانچه پولس بخوب
)17: 6را دارم.] (غال 
مانداران قرنتس نوشته است:یاز نامۀ خود به ایرا پرداخته بود.او در بخشيرهبرياق بهایو اشتیپولس با آگاه

کن نـه متروك.افکنـده شـده    ی.تعاقب کرده شده لیوس نیمأیر ولیم.متحیستیشکنجه ندر یده ولیز زحمت کشیدر هر چ
بـه  یسـ یم دائمـاً بـه خـاطر ع   یـ را ما که زنده ایم.زیکنیرا در جسد خود حمل میسیوسته قتل خداوند عی.پیهالك نیول

ات در یـ حیکنـد ولـ  ید.پس مـوت در مـا کـار مـ    یـ د آیـ مـا پد یز در جسد فـان ینیسیات عیحم تایشویموت سپرده م
)12-8: 4قر 2شما.(
:ییتنها

روان یه دار پیاست.رهبر همواره طاليعت رهبریاز طبیبخشییا تنهایبوده اند.گوییتنهاافراد یاز رهبران روحانياریبس
در آنهـا گـام   یید بـه تنهـا  یـ وجـود دارد کـه او با  یدر زنـدگ ییاست اما عرصـه هـا  یمیخود است.اگرچه با همگان صم

ن انتخاب ین چیتش در سرزمیمأمورن خود در ادامه یلر او را به عنوان جانشیسن تکه هادیز هنگامیکسون  هاست نینهد.د
لر او گفت:ین احساس را داشت.پس از تیکرد هم

باشـد.هر  یمـا مـ  یعـت انسـان  یاز طبیـ از نیمشارکت بخشـ "ست جز خداوند.یچکس با من نیچکس را ندارم،هیاکنون ه"
دور شـدن از  يم قـاطع بـرا  یک تصـم یـ ت ها تنهـا نباشـد.اتخاذ   یمسئولن یدن بار سنگیآرزو دارد که در بدوش کشیانسان
است اما ینیسنگيار است.بدون شک بهایما قرار دارد بسيکه فرار رویم و ره سپردن خدمتیدارانکه دوستانشیکسان

بود.هنـوز  آن تنهـا يان هایطغو هایفهمجکت قوم،یهداسان طاقت فريز در تحمل فشارهاینید پرداخت شود.موسیبا
در ییبایان قوم خود بـوده انـد.خنوخ تنهـا بـود امـا بـا شـک       ین افراد در میق تنهاتریعهدعتيایر نکرده است.انبییهم زمانه تغ

ب الوقـوع خـدا   یقريام داوریپییه کند؟ او به تنهابونس را تجریییتواند تنهایمیکرد.چه کسیحضور خدا حرکت م
یمؤعظـه کـرد کـه هـزاران خداشـناس در آنجـا مـ       يح قابـل ممانعـت بـود در شـهر    یع و صـر یسـر يرا که تنها بـا توبـه ا  

فراتـر از  یام الهـ یـ ا پیـ ا و ید،رؤیـ ک دیـ است که بخاطر واگذار شدن یا رهبر در روزگار ما کسین خادم یستند.تنها تریز
کند.ینگرد و جلوتر از آنها حرکت مین خود میمعاصر
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ن خـود قـرار داشت.دشـمنان    یمعاصـر يهـا یشـ یاندج ل بود کـه همـواره آمـاج کـ    یخادم انجتنهاترین ز  یپولس رسول ن
که بـه  یکردند.چه اندوهبار است کالم او هنگامیترك مکردند و دوستانش او رایف شده از او ارائه میتحريریتصو

)15: 1و میت2ا هستند از من رخ تافته اند.] (یکه در آسیکه همه آنانین آگاه هستیموتاؤس نوشت [از ایت
رن را با آغـوش  یکه ساین درحالیرهبر روحا"دارند همواره تنها هستند.یکه روح بزرگیکسان"گفته است:Tozerدکتر 

ن یمقدسـ یکـه تمـام  سـنگین یی،بهـا ییگردد.تنهایرا متحمل مـ ییرد از درون رنج تنهایپذیخود میدوستم یباز به حر
جز خدا ندارد.را چکس یت  باشد که هین واقعیايرایده و پذد آمایبایپردازند.رهبر میبخاطر تقدس خود م

قیسا تشوها خواهريبدور از دلدار
اـیپدر يهایبدور از همراهدختر
ين،آواره بر رویتنها در زميتسال

ه  ـم ادامـه راهـورانه بـصباهاـیدر
.به انجام رسانمفه ام رایدهم تا وظیم

ر)یلو،مای(اف،دب

از پا افتادن:
ز در یـ چـالش برانگ یمفرط شده اند.گرچه ممکـن اسـت اصـطالح   یرود که دچار خستگیبکار ميافرادين واژه برایا

ۀ یـ بـه تخل ازیـ ک انسان نیبعنوان یدارد.رهبر روحانیان میت را بیاز واقعيشتر از رگه ایگردد اما بیتلقیخدمت روحان
ن یـ د.پولس کـامالً از ا یـ د قوا نماید تجدیداند که در کجا بایمیخود دارد اما بخوبیعصبيجان و کاستن از تنش هایه

کن بـاطن روز بـروز تـازه    یشود لی ما فانيت ظاهریم بلکه هرچند انسانیشوین جهت خسته خاطر نمیراز باخبر بود [از ا
).6: 4و یشد(یخود به لحاظ جسم خسته مینیت زمیز در طول خدمت و مأمورین) خداوند ما 16: 4قر 2گردد.] (یم

گـران  یش از دیرا نـدارد.اگر او قـادر نباشـد پـ    يگـاه رهبـر  یت اسـتقرار در جا یـ اسـت قابل یطلبـ که مجذوب رفـاه یانسان
گـرن  یبـر د يسـازنده ا رین بخواب رود نخواهد توانسـت تـأث  یریرتر از ساید و دیشتر مطالعه نمایزد،سخت کار کند،بیبرخ

خواهـد  یبـاق يو عـاد یمعمـول ينداشته باشـد همـواره فـرد   يدر رهبریخستگيبه پرداخت بهایلیداشته باشد.اگر تما
نموده از فرصـت  يریش جلوگیخویش زودهنگام جسم و سالمتیاز فرسايمانه و با خردمندیحکدین حال بایدر عماند.

د.یبهره جود قوا یاستراحت و تجديالزم برايها
29) کـه در سـن   R.M.Mccheyne(یمـک چنـ  يبنـام رابـرت مـورا   يار فعـال اسـکاتلند  ین جوان و بسـ یاز خادمیکی

نش حاضـر بـود   ین دوست خود که بر بـال یکتریکه در بستر احتضار قرار داشت به نزدیگفت هنگامیاتیبدرود حیسالگ
ام یـ گران برسانم.من اسب را کشـته ام و نتوانسـتم پ  یام را به دین پراهوار تا آیداد و اسبیامیخداوند به من پ"ن گفت:یچن

"را برسانم.

ندارد.يازیچ امتیشالق زدن به اسب تا حد مرگ ه
سرزنش و انتقاد:

رش و ارائۀ واکنش در یدر نحوة پذیقیحقیک از رهبران از انتقادات و سرزنش ها معاف نبوده اند.تواضع و فروتنیچ یه
ابد.ییمینیود عنمین مواقعیچن

افت کرد که در آن نوشته شده بود:یدريچل نامه ایفرِد م
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کـه فـالن شـخص از شـما کـرد برکـت فـراوان        ییم از نحوة عکس العمل شما در قبال انتقادهایر خوشوقتم که بگوایبس"
یمـا رخ مـ  يبـرا یاقست چـه اتفـ  یدر ذهن من گذاشته است: مهم نییر بسزایات شما تأثیانیجمله از بکیافتم.خصوصاً ی

بـردم کـه   یجملۀ شما مرا بـه فکـر واداشـت و پـ    .ست نحوة واکنش ما در قبال رخدادهاست اتب ایدهد.آنچه مهم بلکه ح
سـرزنش هـا برخـوردار    یرش انتقـادات و حتـ  یدر پـذ یـی ت واالیـ د از ظرفیکه برعهده دارینیت سنگیشما به طبع مسئول

*"ر دست زورآور خدا.ید مگر در فروتن شدن زیآیت بدست نمین ظرفید.و انباشیم

دسـت بـه عمـل    یه بر عـدالت شخصـ  یآنکه با تکيکرد به جایانتقاد ميداً از ویکه شدينگل در قبال فردیساموئل بر
کـنم  یهستم.از شما خـواهش مـ  ن شماتتیکنم سزاوار ایکنم.فکر میم قلب از شما تشکر میاز صم"متقابل زند گفت:

شـان  یانتقاد کردنـد و او در پاسـخ ا  يویروحانیاز زندگيگر افرادیک مورد دیدر "د.یاد داشته باشیتان بیمرا در دعاها
گفت:

م و در دعـا قلـب   ینمـا ش کنکـاش  یوجود خود.سخنان شما موجب شد تا در یمتشکرم که مرا مورد نقد خود قرار داده ا"
سـته یمقـدس داشـته شا  یاتیخواهد شد تا قلب و حیسیبه عق تر شدن اتکاء منین امر باعث عمیش کنم.چه ایخود را تفت

"او باشم.يشاگرد

آنکه لعنت باشند برکت خواهند بود.موهبت به عوض دردسر.يشماتت و سرزنش ها به جایدگاهین دیبا چن

:یطرد شدگ
تاد اعظم،طـرد شـده از   از اسيرویر پیشتن را در مسیافته ممکن است گاهاً خویدست یروحانيکه به مدارج وااليرهبر

ن مـورد همـواره رخ   یـ ).هرچنـد ا 11: 1و ی(رفتند]یرا [به نزذ خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیابد زیروانش بیپيسو
يکرد تـا گلّـۀ خـود را نـزد آبهـا     یمنَتل تالش ميگوریاز رهبران است.دکتر گرياریتجربۀ بسیدهد اما طردشدگینم

هماهنگ يز با وینیپرستشيندگان سرودهایگروه سرایبه اطاعت از او نداشتند.حتیلیکند اما آنان تمايراحت رهبر
ندگان دعوت کرد که سرودها را مجدداً بخوانند امـا آنهـا نـه تنهـا امتنـاع کردنـد       یکبار او از گروه سرایکردند.یعمل نم

کـه جماعـت او   یخواند درحالیسرود مییانتل به تنهدر قرائت سرودها نمودند.میب به عدم همراهیبلکه جماعت را ترغ
دانسـت چگونـه   یر بـود.او نمـ  یـ ن و متحیار انـدوهگ یسا بسیدا کرد.خادم کلیادامه پین ماجرا مدتیکردند.ایرا تمسخر م

يبـا قلـب و  کـه خداونـد  یبرد تا هنگامیخود بسر میروحتألماتر دهد.او همچنان در ییط موجود را تغیتواند شرایم
روزنامـه  از يمکت پارك نشسته بود نگاهش به پـاره ا ینيکه بر رویک روز درحالین قرار بود که یماجرا بدسخن گفت.
از یقاً مطابق با نیچاپ شده بود که دقیامیآن قسمت جدا شده از روزنامه پين بود.بر رویزميبر رويک ویافتاد که نزد

ن بود:یام چنیبود.آن پيو
ده باشد.یرا چشیت داشته باشد مگر آنکه نخست طعم تلخ طردشدگیمقبولتواند کامالًینمیچ انسانیه

ن یـ ح،طرد شـده بـود درك ا  یح از مسـ یصـح يرویـ دات فـراوان خـود در پ  یاز نداشت.او بخاطر تأکینيگریز دیمنتل به چ
رفتـه گشـته   یپذخدا کامالًياز سوجماعت طرد شده بود اماياگرچه از سوش بود.یربار در زندگت آغاز خدمات پیواقع

مورد نفرت قرار گرفتن و ،یدستیم واژگان تهیزود مفاهیلیرا اجابت نمود خیدعوت الهسمپسونکه دکتر یبود.هنگام
پـنج  انـه معـادل   یاالت متحـده و حقـوق ماه  ین شهر ایدر بزرگتریت عالیک موقعیاو از ناً لمس نمود.یمتروك ماندن را ع

او يرویـ در پیشـناخت،نه جمـاعت  یاو را مـ یت خود را آغاز کـرد کـه نـه کسـ    خدمید و در محلیهزار دالر چشم پوش
ز بـر دوش  یـ ت را نیـ ک خـانوادة پرجمع یـ ت یکـه مسـئول  یبرخوردار بود درحالیو حساب بانکیت مالیبودند و نه از حما

زهـا گفتـه اسـت    از او در ذهن داشتند.او خود را دربـارة آن رو ید تصور نادرستیجديساین و کارمندان کلیداشت.خادم
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امـا او بـاور   "کننـد. یمـ يکردم که آنان با من ابراز همدردیستم و احساس مینگریابان میخيگاه به سنگ فرشها"که 
ز یـ ن نیو چنـ ن مستحکم قـرار خواهـد داد.  یاو را بر زميهاید خداوند پایداشت که چون از آتش بگذرد و از آبها عبور نما

ل یس نمـود و صـدها مبشـر را بـه نقـاط مختلـف گسـ       یت خـادم و مبشـر تأسـ   یه تربشد.او در طول عمر خود پنج آموزشگا
ت را یـ ق روحانیـ مـان گشـته و طر  یع ایـ االت متحده و کانادا مطیدر سرتاسر ایمیجماعت عظيوپس از درگذشتنمود.

اتخاذ کردند.
گفته است:يسنده اینو
ش یبسـو یکـه زمـان  ییآنگاه با سنگهارا از دست بدهندکه اویکنند مگر هنگامینمیغالباً مردم از رهبر خود قدردان"

"سازند.یميش مقبره ایپرتاب کرده بودند برا

فشارها و مسائل بغرنج:
ش و یآکنـده از آسـا  يقرار ندارند ممکن است تصور کنند که راه رفتن با خدا،تجربـه ا یکه در قمام رهبر روحانیکسان
کند.شـهود  یک فرد بالغ رفتـار مـ  یدق است.خداوند با شخص رهبر همچون ن موضوع صایاست.اما غالباً عکس ایراحت

مشکل آفرینبا مسائل ییارویشود.رویده میاو دیروحانیش در زندگیام پیش از ایبیالهيتهایهدایملموس و عقالن
ه بود:دوستان خود گفتازیکیبه )D.E.Hoste.هاست (ي.ايباشد.دیميت ویر در مسئولیزناپذیو گریالزام

فشارها و تنش هاي گوناگون در هر مرحله منتظر تو است.در هر بخشی از زندگیت با نمودي دیگرگون ظاهر می شـود.و  
گاه احساس می کنی فوق از توان است.

بوده است.وحشتناك بود،تقریباً نیمه جان شده بودم.امـا کسـی بـود    1904-1906بدترین سالهاي زندگی من حدفتصل 
مان بخشد.ایام آرامی و استراحت از حضور او فرا می رسند و تو را دربر می گیرند،او چیزهـاي جدیـدي   که اوضاع را سا

را به تو خواهد آموخت.بارها و بارها در طول حیات روحانی خود دیده ام که خداوند غالباً بگونه اي رفتار مـی کنـد کـه    
وي به بن بست می رسد.در این مواقع هادسن تیلر گویی حضور او با تو همراه نیست.خودآگاهی تو نسبت به کمک هاي

راهنمایی هاي مؤثري براي من داشت.ما با یکدیگر دربارة هدایت هاي الهی گفتگو کردیم.او به مـن گفـت: در نخسـتین    
سالهاي ایمان خود هدایت هاي الهی را واضح و آشکار درمی یافتم.با گذشت زمان علی رغم اینکه می دانـم و مـی بیـنم    

دا بیش از پیش مرا بکار می برد گویی همواره در فضایی مه آلود قرار دارم که نمی دانم گـام بعـدي مـن چیسـت و     که خ
"چه کاریباید انجام دهم.

لیکن هرگاه زمان به کمال آید خداوند پاسخ اعتماد خادم خود را خواهد داد.
بهایی که دیگران می پردازند:

از شخصی که عهده دار مسئولیت رهبري شده است بها می پردازنـد و بعضـاً بهـاي    در خدمت رهبري غالباً اطرافیان بیش 
سنگینی نیز پرداخته اند.

هنگامی که از فرِد میچل دعوت به عمل آمد تا مسئولیت سـردبیري نشـریۀ انگلیسـی زبـان بشـارت درون مـرزي چـین را        
بهاي الزمه سهیم گردند.او در این خصوص نوشت:عهده دار گردد می دانست که عالوه بر خود او عزیزانش نیز باید در 

دستان من به اندازة کافی پر هستند.تمایلی جهت کار بیشتر ندارم.من به اندازة کافی زندگی کرده ام و آنقدر مسـئولیت  "
"داشته ام که دیگر مسئولیت تازه 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 

غم بزرگی بر قلبم سنگینی می کند.موضوعی هست که مدتها باعث رنج من شده است.من هرگز نتوانسـتم آنگونـه کـه    "
ن الزم است به تو،مادرت و سایر بچه ها رسیدگی کنم.حصاد فراوان است و کارگر اندك.به هیچ وجه نمی خواهم بـا ایـ  
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سخنان قصور خویش را توجیه کنم.اما بر آن رنج و مشقت تو،مادر و سایر خواهران و برادرانت که بخـاطر نـام قـدوس و    
عزیز عیسی متحمل شده اید بدون پاداش نخواهید بود...

*Climbing on Track.
دوستان خود گفته بود:

شـود.و  یگرگون ظاهر میديت با نمودیاز زندگیست.در هر بخشگوناگون در هر مرحله منتظر تو ايفشارها و تنش ها
فوق از توان است.یکنیگاه احساس م

بـود  یمه جان شده بودم.امـا کسـ  یباً نیبوده است.وحشتناك بود،تقر1904-1906من حدفتصل یزندگين سالهایبدتر
يدیـ جديزهـا یرند،او چیگیتو را دربر مرسند ویاز حضور او فرا مو استراحتیام آرامیکه اوضاع را سامان بخشد.ا

کنـد کـه   یرفتار مـ يده ام که خداوند غالباً بگونه ایخود دیات روحانیرا به تو خواهد آموخت.بارها و بارها در طول ح
لر ین مواقع هادسن تیرسد.در ایبه بن بست ميويتو نسبت به کمک هایست.خودآگاهیحضور او با تو همراه نییگو

ن ی.او به مـن گفـت: در نخسـت   میگفتگو کردیالهيت هایگر دربارة هدایکدیمن داشت.ما با يبرايمؤثريهاییراهنما
نم یـ بیدانـم و مـ  ینکه میرغم ایافتم.با گذشت زمان علییرا واضح و آشکار درمیالهيت هایمان خود هدایايسالها

سـت و  یمـن چ يدانم گـام بعـد  یآلود قرار دارم که نممه ییدر فضاهموارهییبرد گویش مرا بکار میش از پیکه خدا ب
"د انجام دهم.یبایچه کار

د خداوند پاسخ اعتماد خادم خود را خواهد داد.یکن هرگاه زمان به کمال آیل
پردازند:یگران میکه دییبها

ينـد و بعضـاً بهـا   پردازیشده است بها ميت رهبریکه عهده دار مسئولیش از شخصیان بیغالباً اطرافيدر خدمت رهبر
ز پرداخته اند.ینینیسنگ

ن را یچـ يارت درون مـرز شـ زبـان ب یسـ یۀ انگلینشـر يریت سـردب یدعوت به عمل آمد تا مسئولچلیکه از فرِد میهنگام
ن خصوص نوشت:یم گردند.او در ایالزمه سهيد در بهایز بایزانش نیدانست که عالوه بر خود او عزیعهده دار گردد م

ت یکرده ام و آنقدر مسـئول یزندگیشتر ندارم.من به اندازة کافیجهت کار بیلیپر هستند.تمایه اندازة کافدستان من ب"
"آن است.يپرداخت بهايبرایمستلزم آمادگیتیرش هر مسئولینباشم پذيت تازه ایگر مسئولیداشته ام که د

:از فرزندان خود ارسال کرده بود نوشتیکیيکه برايبعد در نامه ا
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باعث رنج من شده است.من هرگز نتوانسـتم آنگونـه کـه    هست که مدتها یکند.موضوعیمینیبر قلبم سنگیرگزغم ب"
ن یـ خواهم بـا ا یچ وجه نمیفراوان است و کارگر اندك.به هدکنم.حصایدگیر بچه ها رسیالزم است به تو،مادرت و سا

ر خواهران و برادرانت که بخـاطر نـام قـدوس و    ی،مادر و ساه کنم.اما بر آن رنج و مشقت تویش را توجیسخنان قصور خو
"د بود...ید بدون پاداش نخواهیمتحمل شده ایسیز عیعز

*****

چهاردهم:
يرهبريتهایمسئول

ساها]یهمۀ کليشه برایاندیعنیهر روزه بر من است کهي[آن بار
)28: 11قر 2(

مصـداق کامـل   یو چـه در قلمـرو روحـان   يویـ ف چـه در حـوزة دن  یـ ن تعریـ و ااز رهبر بود.یسیف عیخدمت کردن تعر
د یـ خود در جنگ آموختـه اسـت کـه پرسـنل کـادر با     یات نظامیگفته است که از خالل تجربيدارد.ژنرال لرد مونتگمر

در خـدمت فرمانـده و   یاسـت کـه بـه دور از شـهرت طلبـ     یسـ کموفـق  يک کـادر یـ ربازان خود باشـند و  خدمتگذار س
ردستان خود باشد.یز

نوشته است:»آموزش دروازة شاگرد«دکتر بروس در کتاب خود بنام 
از یـ امتک یـ گران شدن یان قوم خدا خادم دیاز است اما در میک امتیگران یديخدمت شدن از سویانسانيدر نظام ها"

"گردد.یمحسوب م

ت است.پسـر  یحیر در مذهب مسین تصویتريادیر خادم بنید تصویگوی) مD.r.John.Mackay(یدکتر جان مک ک
و ین،انجمن هـا بشـارت  یخـادم یعمليد الگویبایميرین تصویرفت.چنیل ارادة خدا صورت غالم را پذیتکميخدا برا

شان طلب نموده به کمال رسانند.یز اساها باشد تا بتوانند آنچه را که خدا ایکل
و يداند.همـدرد یت خـود مـ  یـ ش و موقعیگران را مقـدم بـر آسـا   یاست که رفاه و سعادت دیکسیقیحقیرهبر روحان

سـت بلکـه ارتقـاء    یشـان ن یا کاسـتن از مقاومـت ا  یـ ف یتضـع مانداران جهتیاو در بروز مشکالت و مسائل ايهايدلسوز
خداونـد  يروان خود را در همۀ مواقع بـه سـو  ینان پیهمواره اعتماد و اطمیست.رهبر روحانت نمودن آنان ایروحبه و تقو
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یگذارد که همـواره خـادم موسـ   یدست بر کسیموسیعنین بزرگ رهبر قومیدهد.خداوند در انتخاب جانشیجهت م
).11: 33بود.(خرو 

د:یگویلر میهاست در مورد هادسن ت
يارهـا یبود.معيصـادقانۀ و يکردند حس همدردیمیرا همراهيکه وینیرجمع خادماو بيرگذاریگر رموز تأثیاز د"

ها و اشـتباهات  یشد.او در قبال کوتاهیانش نمیتقدس قائل بود هرگز موجب قصور او در توجه به اطرافيکه برايواال
"د.ینمايارییر ارتقا و تعالیتوانست آنان را در مسیق مین طریداد.و از همیرا بروز مییبایت صبر و شکیآنان نها

ید.در روابـط فـ  یـ نمایند مـ یکه پر زحمت و اغلب ناخوشـا یتیرهبر است.مسئوليتهایگر از مسئولیدیکیحفظ انضباط 
و الزم يضـرور ییو محبـت خـدا  یالهـ يحفـظ ارزش هـا  يت انضـباط در راسـتا  یرعایان تحت هر عنوانیحین مسیماب

یرفتـار شـود شـما کـه روحـان     گییبه خطایبرادران اگر کسيه است که[اما اح کردین خصوص تصریاست.پولس در ا
)1: 6] (غل یدر تجربه افتد و خود را مالحظه کن که مباداین شخص را به روح تواضع اصالح کنید چنیهست

ن  بـه  ی) [بنـابرا 15: 3تسـا  2د] (یـ ه کنیدهد.[چون برادر او را تنبیل میرا محبت تشکطیاد هرگونه رفتار انضبایاساس و بن
)8: 2قر 2د] (ییدارم که با او محبت خود را استوار نمایشما التماس م

پـنج  یانضـباط يوه هـا یش از اتخـاذ شـ  یکند.جا دارد که پـ یموفق تر از روح انتقاد و سرزنش عمل مم و بردباریروح حل
م:ینکته را در خاطر داشته باش

رد.یطرفانه و منصفانه صورت پذیکامالً بيهایاز تحققات و بررسپس د یبای)برخورد انظباط1
ت فرد مورد نظر را شامل گردد.یریدر مجموع و بطور کل خ)2
حاکم باشد.یوة انضباطیروند شدر)همواره روح محبت 3
باشد.یبه منظور بازگشت فرد خاطی)همواره توأم با کمک روحان4
ود.شگرددبه موقع اجرا یت الهی)پس از دعا و طلب هدا5

ن مقصـد  یکـدام يبـه سـو  يرید آگاه باشد کـه در چـه مسـ   یبایاست.رهبر روحانيت رهبرین مسئولیت کردن سومیهدا
ش یرون برد پیکه گوسفندان خود را بیش گلۀ خود گام بردارد.[و وقتیشاپین پیکند و مشابه شبانان مشرق زمیحرکت م

)4: 10و یروند.] (یخرامد و گوسفندان از عقب او میشان میايرو
ص داده و هـم خـود از آن اطاعـت    یتشـخ یخـدا را بخـوب  ياست که صدايده آل فردیرهبر ا"گفته است:Tozerدکتر 

"کند.یت میخواند و بدان سمت هدایگران را به اطاعت فرا میکند و هم دیم

یمـ )او1: 11قـر  1کـنم] ( یح مـ یز به مسید چنانکه من نیید[پس اقتدا به من نمایگویان قرنتس میحیپولس خطاب به مس
خـود  ين را بـه دنبالـه رو  یریتوانست سـا ینان مین با اطمیقرار دارد.بنابرايریاست و در چه مسیرو چه کسیدانست که پ

دارند.ید و نظرات محکمیکه عقایست خصوصاً در قبال کسانیتگر بودن همواره هم ساده نید.اما هدایدعوت نما
د.هاست گفته است:ینمايخود پافشارياسته هاد ظالمانه برخویرهبر نبا

لـر  یت هـا بود.هادسـن ت  ید آمادة روبر شدن با مخالفت ها و ضدیم همواره بایر آنچه ما بدان اهتمام نموده اینظيدر امور"
ياار قـاطع بـود و در دعاهـ   یت هـا بسـ  یضـد شد.اما در مقابلـه بـا   یش میرات بزرگ در برنامه هاییبارها مجبور به انجام تغ

"ش را به انجام برساند.یشد که برنامه هایصبورانه و مداوم خود موفق م

یمهم رهبر روحـان يهاک برنامۀ هدفمند از جمله عملکردیا به اجرا در آوردن یجسارت در شروع کردن.به راه انداختن 
ز محافظـه  یـ نیعضـ یيادستور دادن دارنـد و بـر  يسک نمودن را داشته باشند عطایش از آنکه جسارت ریبياریاست.بس
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بـاك  یا دارد مخاطره جو و بید و رویهمانقدر که دیقیحقیسودمندتر از به استقبال خطر رفتن است.رهبر روحانيکار
شتر از آنکه محافظه کار باشد از قوة ابتکار بهره مند باشد.ید بیباشد.او بایز مین

وسـته بـا   یشـتافت.او پ یم اما پولس بـه اسـتقبال خطـر مـ    یکنم که از ورود به مخاطرات اجتناب یدهیح میت ما ترجیاکثر
ن ید بـا دقـت کامـل تخمـ    یـ باینمود.مخـاطرات راه را مـ  یش را بـرآورد مـ  یخـو يمداوم خـود خطـرات فـرارو   يدعاها

بـا تهـور و جسـارت خطـرات را     یبرداشـته انـد کـه در مسـح الهـ     یسا رهبرانـ یخ کلیمان را در تاریاين گام هایزد.بلندتر
و برآورد کرده اند.شناخته 

ينوشته بود کـه ضـمن بـازنگر   ينامه ایراً طیت برخوردار است اخیحیدر عالم مسییاز دوستان من که از رتبۀ واالیکی
در انجـام امـور بـوده    یاز فقـدان تهـور کـاف   ین اشـتباهاتش ناشـ  یشـتر یبـرده اسـت کـه ب   ین نکتـه پـ  یـ ش به ایگذشتۀ خو

ست:) گفته اMowllاست.اسقف اعظم ماول(
"افت.یشه ساخته اند گسترش نخواهد یاط را پیکه احتیملکوت خدا هرگز بدست زنان و مردانيمرزها"

یین مشاورده هـا یتوجه باشد.در اغلب موارد چنیان خود بیز اطرافیاط آمیاحتيتواند نسبت به مشاوره هایک رهبر نمی
ار باشد خصوصاً یهشیشه گیاط پینسبت به افراط در احتد یکرده است.اما رهبر بايریجلوگيرضروریغيایاز بروز خطا

مـان در  یاط مـانع از برداشـتن گـام ا   یـ د اجازه دهد کـه احت یاو نباین زمانیاز خدا دارد.در چنییایداند رویکه میهنگام
او وهم آنان را فراخوانده است.داند که خدا همیتهور و شجاعت شوند چون م

باشـد.چه اگـر او   یرهبـر مـ  یات عملـ یگـر ضـرور  یو آگاهانـه بـه انجـام آن از د   يم ارادعهده دار شدن مسئولت و اهتما
رش یوشـع بـا پـذ   یست.یبرخـوردار ن یروحـان يرهبريت الزم براین مهم را نداشته باشد الجرم از کفایرش ایپذیآمادگ

یمـ یشـتر از موسـ  یاً او بخـود را بـه اثبـات رساند.مسـلم    اقـت یو لییتوانایپس از موسير رهبریت خطیبالدرنگ مسئول
شـن  ین مهم گردن نهـاد و خو ید.او شجاعانه بر ایرا مرتکب نگردیین خطایتوانست بر ضعف خود بهانه آورد اا هرگز چن

را وقف انجام تعهد خود نمود.
نبـوت را  ریت تداوم مسیاو را پر کرد و مسئولیخاليد جایشع بدون تعلل و تردیا به آسمان صعود نمود الیلیکه ایهنگام

ییچ جـا یگر هـ یدینانین اطمیبوده است.با چنینان از دعوت الهیبرعهده گرفت.در هر مورد عامل اثبات کننده همانا اطم
شده اسـت  ياسقف اعظم بنسون گردآورازبه نقل *ریرابرت اسپیا بهانه وجود ندارد.در کتاب زندگانید،تعلل یترديبرا

ان توجه هستند:یهنوز هم کارآمد و شایلبا دوران فعیرغم اختالف زمانیکه عل
ز.یروزانۀ خود بپرهیاز تعلل و مسامحه در آغاز کار اصل
 رمت شمایزمان الزم غرولند مکن.وقت را غنیا کوتاهیبخاطر کثرت مشغله.
 ییت و ناله بگشایبه شکالبمبادايا نامه ها روبرو شدیاگر با انبوه درخواست ها.
و يمبالغـه مکـن و دربـارة مشـقات خـود گزافـه مگـو بلکـه بـا خرسـند          يعهده دارکه بریفیخصوص وظادر

آرامش رفتار کن.
یدربارة او داشته باشیقیاز خدا طلب نما که محبت حقییرا نکوهش نمایش از آنکه کسیپ.
مقامات مافوق خود مباش.از طرفد و تشکرین،تمجینخستیدر پ
مکن.یتابیو بينگرفت احساس ناخرسندتو مورد توجه قراريا رأیت یاگر موفق
ز.یبپرهییاز پرگو
تفاوت مباش.یم مدان و نسبت به آنها بیرا سهيگریسرزنش ها را تحمل کن.شخص د
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شان خاطر و مضطرب مشـو بلکـه در   یدادند پريگریبه شخص ديرا که تو کرده ایاز و شهرت طرحیاگر امت
شکرگزار باش.يهر امر

*****

*Life of Robert.E.Speer.

پانزدهم:
رهبريشات فرا رویآزما

م را امتحان کرد]ی[و ... خدا ابراه
)1: 22دا ی(پ

د] یس او را تجربه نمایابان برده شد تا ابلیبدست روح به بیسی[آنگاه ع
)1: 4ی(مت

که عهـده دار  یهر شخصيمواجه خواهد بود.برايشات متعددیات و ازمایر خدا با وسوسه ها،تجربیدر مسیرهبر روحان
با وسوسه ها وجود ندارد.ییارویاز رويزیگردد گریروحانيت هایمسئول
د آماده باشد.یرسند و او بایشات فرا میآزما

سازش کردن:
ک چنـدگام  یـ باشد که همواره بـا  یافتن به توافق میدست يبرایده انگاشتن اصول و ضوابط اخالقیاندك ناديبه معنا

ل اسـت.مجادالت  یـ ه دخین قضـ یـ ارها و ضوابط عموماً در ایران معیارها همراه است.کاستن از میو نزول از معینیعقب نش
دهد.در قبال هدف انعطالف یار خواننده قرارمیاز وسوسۀ سازش را در اختیل و کاملیو فرعون نمونۀ اصیسمویحماس

یه در صـدد ناکـام گـذاردن موسـ    لیهود،فرعون با توسل به مکر و حیبر خروج قوم از مصر و پرستش یمبنیر موسیناپذ
ـ ادر خـود يخدايد و براین است: برویشنهاد او چنین پید.نخستیآیبرم ـ ی ) بـه  8:25د.(خرو یـ بگذرانیقربـان ن ین زم
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يفـرد یتـوان ین جـا هـم مـ   ی.همیا پشت کنـ یخود به دنيپرستش خدايهست که برايازید چه نیگویگر میعبارت د
.ییت را عبادت نمایو خدایباشیمذهب

) در واقـع  25: 8د(خرو یـ روار دور میکن بسـ یدهد که لـ یشنهاد میپاًدافتند فرعون مجدیله کارگر نمین حیکه ایهنگام
هـم متعصــب  اسـت امـا آنقـدرها   یزخـوب ید.مـذهب چ یافکنید چـرا خـود را بـه زحمـت و دردســر مـ     یـ خواهـد بگو یمـ 

ن وسوسـۀ خـود بـا    ید.در سـوم یباشـ "ایـ دن"د.خصوصـاً همـواره در دسـترس    ید و عبـادت کن یـ بمان"ایـ دن"ک ید.نزدیمباش
گـر  ی) بـه د 10: 10افراد بالغ قوم بروند امـا اطفـال در مصـر بماننـد(خرو     کند که یشنهاد میپیعیق طبیسوءاستفاده از عال

نـدارد کـه زنـان و    یپس مردان قوم را با خـود همـراه کـن امـا لزومـ     یشنهاد داده است که حال چون مصمم هستیسخن پ
له ین حیدارند.در آخرشما نيارهایت از معیدر تبعي.اساساً زنان و فرزندان اجباريز به مشقت راه دچار سازیکودکان را ن

د.فقط گلـه هـا و رمـه    ییـ د و خداوند را عبـادت نما ید: برویگویميماديهایوسوسه گر خود با دست نهادن بر دلبستگ
راسـخ شـما در تضـاد بـا     دیـن د اعتقـاد  یـ ن است کـه مگذار یشنهاد چنین پین ای) شکل امروز24: 10شما بمانند(خر يها

رد.یار گقراینهاو امئال ییشغل،حرفه،دارا
ن یرا پاسخ داده بود.بنـابرا يشنهادات فرعون شده و هر بار قاطعانه ویخود متوجۀ مکر نهفته در پیت روحانیبا درایموس

رون آمد.یش بزرگ خود سربلند بین آزمایاو از نخست
:یجاه طلب

نا در یا در کـوه سـ  تنهـ یکـه موسـ  یقـرار گرفت.هنگـام  یر رهبران بزرگ در معرض وسوسۀ جـاه طلبـ  یهمانند سایموس
نمودنـد تـا او را بعنـوان    یـی د شده بودن  اقدام به ساختن گوسالۀ طالینااميستاده بود قوم که از بازگشت ویحضور خدا ا

فرمود:یخته شدن خشم خداوند شد پس به موسیعملکرد آنان موجب برانگند.یخدا پرستش نما
ـ     شـان یشـان مشـتعل شـده ا   ی[و اکنون مرا بگذار تا خشم مـن بـر ا   م یر ا هـالك کـنم تـو را قـوم عظ

خواهم ساخت]
)10: 32(خرو 

ن یت سـنگ یدر فـرو نهـادن بـار مسـئول    یتوانست عـذر مـوجه  یاو قاعدتاً ميشنهاد مطرح شده از سویسخنان خداوند و پ
ر یغـافلگ يامـا بگونـه ا  ردد.قلمـداد گ یشـرفت شخصـ  یپين فرصت مغتـنم بـرا  یگشته و بهتریتلقیموسياز سويرهبر

جـالل خـدا و سـعادت    يم.پاسخ او صرفاً برایهستیشنهاد الهیدر قبال پیثارگرانۀ موسیکننده شاهد واکنش فداکارانه و ا
نگرفت.بخـاطر شـفاعت او بـود کـه بـال از      يدر ذهن او جايو منفعت فردیشۀ جاه طلبیک لحظه هم اندییقوم بود.حت

)14ه یقوم گذشت.(آ
دشوار:يت هایبا وضعییروایرو

دشـوار چگونـه   يت هـا یط و موقعین بود که: با شراید ایپرسی) از رهبران مJohn.Mottکه جان مات(یاز سؤاالتیکی
دشـوار روبـرو   يت هـا یـ ط سهل با موقعیشراينمود که به جایق میب و تشوید؟ او همواره رهبران را ترغیشویروبرو م
گفـت:  ید.او مـ یرسـ یآنان به منصـۀ ظهـور مـ   يهاییت ها و توانایست که به اعتقاد او قابلاين مواردیرا در چنیشوند.ز

"رد.یگین نحو شکل میسردرگم کننده و دشوار به بهتريت هایدر موقعیقیل و حقیاصيرهبر"

ده و بحـران  یـ چین پیچنـ یطیخ شـرا یم که هرگز در طول تـار ید بگویداشته باشم باییا گزافه گویبدون آنکه قصد مبالغه 
خواهنـد کـه بسـالمت بـه     یمـ یشود.و اگر رهبران روحـان یده میرهبران نبوده است که امروزه دينحل فرا رویالییها

؟خدمت بنگرنديان عادیدر مشکالت را آموخته و وجود آنان را چون جریرشد و بالندگبایدمقصد برسند
او در برابر نحل قرار گرفت.یبس دشوار بلکه الیتیدر موقعیسدند مویسرخ رسيایل به ساحل دریکه قوم اسرائیهنگام

ۀ قـوم  یـ ط روحیمردم،تنها بود.در آن شرايت هایب قوم و اعتراضات و شکایان فرعون در تعقیخود،سپاهيفرا رويایدر
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) امـا  11: 14م؟] (خـرو یریـ تـا در در صـحرا بم  يا در مصر قبرها نبـود کـه مـا را برداشـته ا    یر صفر تنزل کرده بود.[آیبه ز
و یلـ یتخیلـ یوس ظـاهراً خ یوحشت زده و مـأ يهایلیستاد.پاسخ او به اسرائیدر حضور خدا اییمان به تنهای،مرد ایموس

ـ بـود.[ يویار عـال یدرخشان و بسيقت آن است که سخنان او اثبات رهبرینمود اما حقیمییایرو کـه  ی] در حالدیمترس
ش آمدنـد و درنـگ بـه    یان مهـاجم فرعـون بسـرعت پـ    یکه سپاهی] در حالدیستیبادن داشتند.[یترسيبرایل عقالتیقوم دل

استقبال از مرگ بود.يمعنا
ار دور یشـان بســ ید و از ایــانجامیبطــول مـ یلـ یت آن خیــ] کـه ظــاهراً درنظـر قـوم روئ   دیــنیو نجـات خداونــد را بب [
)13-11: 14نمود.(خرو یم

افت:ید و نبوت او تحقق یناممکن توسط خداوند به اثبات رسیتیبا موقعمان در مواجهه ین مرد ایت ایحقان
.]دید دیگر نخواهید تا ابد دیدیان را که امروز دیرا مصریز[

گـردد  ینجاسـت کـه خـدا خرسـند مـ     یدند.نکتۀ محکم و آموزنـده ا یدشمنان خود را به چشم ديقوم نجات خدا و نابود
يض او جـار یم و در پاسخ اعتماد و توکل مـا قـوت و فـ   یشتن را بدو سپاریور از اعتراض خوکه در سکوت و بدیهنگام

رسد.یز ناممکن بنظر میکه همه چیطیراشم برد و در یتوانیکه گمان نمییگردد.آن هم در جایم
کـه بـه تجربـه    گفـت یواقعاً دشوار و سخت روبرو بـود.او مـ  یطین غالب اوقات با شرایچيلر مبشر درون مرزیهادسن ت

رممکن،دشـوار،و بـه   یگذارده شود سه مرحله وجود دارد: غيکه از جانب خدا برعهدة فرديآموخته است که در هر امر
ده.یانجام رس

؟يده ایسرخ رسيایت به ساحل دریا در زندگیآ
ست؟یاز تو ساخته نيگر کاریکه دییجا
بازگشتيبرایادامه و نه راهياراینه 

اردوجود نديگریراه داما ییجویم
آنگاه منتظر خداوند باش و به او اعتماد کن

ختیهراس خواهد گروظلمت
سازدیدن خواهد گرفت که آبها را منشق میورزيتندباد

بگوش جان خواهد آمد... بروییانگاه ندا
ت کندیا هدایکه او تو را به عبور از دریآن

يش از آن نشناخته ایکه پینیبه سرزم
خت چنانکه دشمنانتیت از تو خواهند گریترسها

بودیر کمند ترس نخواهیگر اسید
دیجدیسرود در مکانیتو جالل او را خواه

خود ساخته است.يکه او به دستهایمکان
»نتیجانسون فلیآن«

Annie Hohnson Flint

قصورورزیدن:
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م قطعـاً شـگفت زده و   یکنند بنگـر یر میامواج سيرا که به تصور ما بر بلندايدرون قلوب افراديم ژرفایتوانستیاگر م
از جلسـات خـود بـا    یکـ یان یـ پـس از پا کالم خـدا برجسـته مفسر) ..... Mclayenم.الکساندر مک الرن(یشویر میمتح
بود که جماعت بـا  ین درحالیو ا"کنم.ین سخنرانینچنید ایگر هرگز نباینمود گفت: دیصال میتاز اسیکه حاکیحالت

کنـد  یکه احسـاس مـ  يک رهبر با حوزه ایکردند.نحوة برخورد ی،محل را ترك میافته از سخنرانیو برکت يخرسند
ن اسـتدالل  یهـا چنـ  یان دارد بعضـ خواهد داشت.امکيویبر خدمات آتییر بسزایروبرو شده است تأثیدر آن با ناکام

شه بسته و طومار یهميارا بريدر صحن شورا درب رهبريبه استاد خود و انکار ويکنند که شکست پطرس در وفادار
که به استاد خود یق و صادقانه او توأم با عشق واقعیگر است.توبۀ عمیديقت به گونه ایده است.اما حقیچیآن را در هم پ

ت افزون ینهایض بیاد گشت،فیکه گناه زیرا جائیاو گشود.زيخدمت بر رويتازه براییرا در فضانینویداشت فرصت
)20: 5د.(روم یگرد

ات خـود بـا   یـ از حیاز آنـان در مقطعـ  یم کـه برخـ  یابیـ یکتاب مقدس بوضوح درمـ يت هایشخصیدر مطالعه و بررس
کن انابـت  یر بوده است.لید و چشمگیار شدیشان بسیايهایبعضاً ناکامیروبرو شده اند و حتییهایشکست ها و ناکام

دوبـاره  يفرصت هـا يرند.آنان خدا را بعنوان خدایض خدا قرار گیت فراوان فیده تا در امنیو بازگشت آنان موجب گرد
هـا و  یشـود نـه بـا ناکـام    یده مـ یات او سـنج یـ انسـان بـا ح  يارجمنـد "نوشته اسـت:  Froudeبنام یشناختند.مورخیم

نـت و  یاو کـه ط يخود گشود اما مـوال يبا خطر مرگ زبان به انکار موالییاروین رویاتش.پطرس رسول در نخستقصور
ش را بـر  یسـا یباشد کـه کل يد تا صخره ایآگاه بود پطرس را برگزيشناخت و از نقاط ضعف ویمیعت او را بخوبیطب

"د.یآن بنا نما

ن بـاور اعمـال خـود را    ینگـرد و بـا همـ   یان نمـ یـ عنـوان نقطـۀ پا  گـران را ب یا دیـ است که شکست خـود  یرهبر موفق کس
د.ینمایمیسازمانده

دن:یحسادت،رشک ورز
آن یموسیشود.حتیان میک حس حسادت اطرافیند که موجب تحریآید میپدییت هایرهبر موقعیبعضاً در زندگان

س) ی(ابلیمتـداول آن مـدع  ياز روش هـا یکـ ییتیجاد نارضـا یرا پشت سر گذاشته است.ايز تحربه ایمرد بزرگ خدا ن
ان یـ خ مؤنـث در م ین شـ یم در مقام نخستیو برادرش شکل گرفت.مررخواهياز سوین چالش اندوهبار موسیاست.نخست

او را یهمسـر حبشـ  یست از کراهت حسادت در نظر خدا آگاه بوده باشد اما در تقابـل بـا اقتـدار موسـ    یبایقوم قاعدتاً م
ده خاطر کرده بود در نفـرت  یم را رنجیکه مریست.حسادتینینیدة نویانزجار و نفرت پددهد.یمۀ اعتراض قراریدستما

و هـارون  می).کامالً آشکار است که مر12د.(اعدادیان معرکه کشانیز به میافت و هارون را نیگانه نمود یک بیاز حضور 
ن یـی ت تعیس تالش کردند تا بلکه او را از موقعیلک ابیمحسوب شوند و با تحریل نبوده اند که مقام دوم پس از موسیما

بـه  یا خداوند با موسیخدا پنهان شده بود.[آيرت برایکه داشت معزول سازند.حسادت آنها در پس حجاب غيکننده ا
در سـخن گفـتن از جانـب    یموسياز انحصاریرش امتیز تکلم ننموده؟].آنان از پذیتکلم نموده است؟ مگر به ما نییتنها

ده بودند.یبا مردم امتناع مرزخدا 
در اثبـات  یحـه دار شـده بـود امـا کالمـ     یقـاٌ جر یرغـم آنکـه عم  یز است.علیار عبرت انگیان بسین میدر ایواکنش موس

ت خودش.لـذا کـالم خـدا دربـارة او     یـ ت خود بر زبان نداند چون توجه او تماماً معطـوف جـالل خـدا بـود نـه موقع     یحقان
ی.اگرچه موس)3: 12ن اند.] (اعد یزميکه بر رویع مردمانیشتر از حمیم بود بیار حلیبسمرد یدهد که[موسیشهادت م

ابد.از آنجا که حرم در مالءعام واقع شده بـود  یه خادم او ادامه ین منازعه بر علیاز خود دفاع نکرد اما خدا اجازه نداد که ا
ه یـ ) تنب10: 12مـرض بـرص مبـتال شـد(اعد     م بـه یشـد.پس مـر  یت مـ یست توسط همگان روئیبایز میالجرم مجازات ن
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یگـر عظمـت موسـ   یک بـار د ید.یـ ه خادم مسح شده مرتکب گردیبود که او برعلیگناهینیسخت خداوند نشانگر سنگ
يرهبـر يبـرا يت درس سـاده ا ین روایم با خدا سخن گفت و خداوند او را اجابت فرمود.اید.او به شفاعت از مریدرخش

ت خـود نـدارد.چرا کـه او در    یـ بـه اثبـات حقان  يازیان نیده در تقابالت رشک آلود اطرافیبرگزکه خدا او را يدارد.مرد
د کـه بـر بنـدة    یدیم فرمود: [پس چرا نترسـ یخ مریباشد.خداوند در توبیت الزم برخوردار میاز امنیتگر الهیحمايدستها

و هـارون  یز بـه موسـ  یـ ردد.آنهـا ن گیمـ يزیروانش طرح رین چالش توسط قورح و پید؟].دومیت آوردیشکایمن موس
شتن را بر یشان است پس چرا خویان ایشان مقدس اند و خداوند در میک از ایجماعت،هر یدند:[تمامیورزیحسادت م

)3: 16د؟] (اعد یافرازیجماعت خداوند برم
ان یـ د واسـطۀ م یـ وانتیگفته است کـه شـما مـ   ید؟ چه کسید سرآمد قوم باشیبایگرا چرا فقط شما دو نفر میبه عبارت د

يرون آوردیـ است(مصـر) ب ير و شهد جاریکه به شینیا کم است که ما را از زمیگر گفتند: [آید؟ و بار دیخداو قوم باش
)13: 16؟] (اعد يخود را بر ما حکمران سازیخواهیکه ميتا ما را در صحرا هالك ساز

ان ید امـا خداونـد مداخلـه نمـوده و بـر شورشـ      ید چشم پوشـ ت خویا دفاع از موقعیت یمجدداً از اثبات حقانیاگرچه موس
م دارد.او بـه آنـان  افتخـار    یعظيریشان را مسح نموده است غیده و ایکه خود برگزینیخادميفرمود.خداوند برايداور

سازد.یتفع ماجاتشان را مریده و احتیت آنان را به اثبات رسانید و حقانینمایت میشان حمایکند از ایم
*****

شانزدهم:
اریض اختیهنر تفو

قوم ساخت]يشان را رؤسایل انتخاب کرده ایاسرائیمردان قابل از تمامی[و موس
)25: 18(خرو 

ت هـا  یـ ب ظرفیـ گران توأم بـا ترک یديت هایت ها و محدودیص قابلیشخعبارت است از: قدرت تيز تعارف رهبراییک
د.یخود را ارائه نماين هایکه به آنها محول گردد تا هر شخص بتواند بهتريدر تناسب با کار

را يرهبـر ين نمونه و الگویشان واگذار کند باالتریافراد بديت هایکه موفق شود امور مختلف را با شناخت قابليرهبر
ص یح و تشـخ یشـناخت صـح  ییتوانـا "گفتـه اسـت:  "نیچيبشارت درون مرز"ریکسون هاست سردبیئه کرده است.دارا

ن نحـو از عهـدة انجـام    یکه بتوانند به بهتـر ییرهایت نمودن آنان در مسیگوناگون افراد مختلف و هدايت هایدرست قابل
اشد.بیچون ما مینیعملکرد مبشریاساسیژگیند ویخود برآيت هایمسئول

م تا آنکه خود هـزار کـار   یدهم هزار نفر را مسئول انجام امور مختلف نمایح میمن ترج"ز گفته است که یني.ال.موديد
"مختلف را انجام دهم.

کـه از اعمـال قـدرت    یاست.کسـ یقیحقيار نمود هنر رهبریض اختیشان تفویب خاطر بدیبتوان با طکه ينش افرادیگز
يگران است اما از سـو یت به دیک سو خواهان سپردن مسئولیار ندارد.از یض اختیبه تفویلیباشد تمایش خرسند میخو

ر منصـفانه بـوده و   یـ ن کـار بنظـر او غ  یـ باشد که به اصطالح زمام امـور را از کـف بدهد.چـه ا   يخواهد بگونه ایگر نمید
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ر یبـنفس تفسـ  اعتمادتوان به عنوان فقدانیرا تنها مین نگرشیچنر سؤال ببرد.یندارد که منشاء اثر بودن خود را زیلیتما
تواننـد تجربـۀ   یانجام دهند اما چگونه مـ ياگر به جوانان فرصت داده شود ممکن است بتوانند کارها را به نحو بهترکرد.

قـرار  یروحـان يگـاه رهبـر  یکـه در جا یشان داده نشده باشد؟ شخصیارات الزم بدیکه اختیالزم را بدست آورند مادام
خواهـد شـد کـه نـه تنهـا بـار       يه ایـ و ثانویات فرعـ یـ وسته گرفتـار بـاتالق جزئ  ید پیایبر نیندگینانچه از عهدة نمادارد چ
سـازد.او  یز منحـرف مـ  یـ ت خـود ن یمسـئول یکند بلکه اساساً او را از اهداف اصلیل میتحميويرا بر شانه هایمضاعف
انجام دادن امـور بـا   يد بر انفرادیتأکز برنخواهد آمد.یش نیاسیکليدر اعضايل رهبریاز عهدة فعال کردن پتانسنیهمچن

یمورد مـ یناموجه و بياست بلکه گواه غرورنانهیکوته بید خط مشیشوند نه تنها مؤین بهانه که کارها بهتر انجام میا
اهـد افزود.دکتـر   خود خوییو کارآیاثربخشزان یق است بر میار دقیت ها بسیت اولویص و رعایکه در تشخيباشد.رهبر

و از آنجـا  گذاشـت یخود آزاد مـ يایعطايرینهاد فوق را در بکارگياعضایحین مسیانگذار انجمن مبشریمپسون بنیس
اعضـا همـواره   *نمـود. یخود قلمـداد مـ  ياز نحوة رهبریت آنان را بازتابیموفقعدمنش نموده بودیشان را گزیخود اکه

در طـول ده  "از همکاران دکتر مات درخصوص او نوشته اسـت: یکیداشته باشند.نانیرهبر خود اطميت هاید از حمایبا
بـود کـه او نسـبت بـه مـن      يفخر مـن اعتمـاد  دکتر مات بـود. يت هایمن حمايرن منبع کایسال خدمتم در هلند بزرگتر

"ن مشوق و محرك من بوده اند.یکه از من داشت بزرگتریاو و سطح انتظاراتيت هایداشت.بدون شک حما

توانـد در  یار را مـ یـ ض اختیتفـو ییو توانـا ینـدگ یهنـر نما یعنـ ین مهـم  یمقدس درخصوص اير کتاین تصویروشن تر
)27-1: 18.(خرو افتییترون به موسیمانۀ یح حکینصا

*Life of A.B.Simpson
دن طعـم  یرگز فرصـت چشـ  بودند که هیداشتند.آنان بردگانیبه سازماندهیاز مبرمیل پس از خروج از مصر نیقوم اسرائ

یافته مینظام یست مبدل به ملتیبایشان جان گرفته بود و میان این در میک ملت نوین زمان یاستقالل را نداشتند.اما در ا
تـرون را موجـب   یمانـۀ  یح حکیآوردنـد نصـا  یوارد مـ یموسـ ين تحـوالت بـر شـانه هـا    یـ که اینیسنگاریشدند.فشار بس

یمشغول رتـق و فتـق مشـکالت ظـاهراً بـ     یشب موسن ساعات یق صبح تا واپسین دقایآغازگشتند.او مشاهده نمود که از 
يبـرا یترون متوجه شـد کـه موسـ   یخدا بود.یقوم همچون وحيبرایمات موسیتصمان افراد قوم است.حرمت کالم یپا

شیت هـا یسـئول ض میرا در تفـو يمحکـم و ل یـ موجود را نخواهد داشت لذا بـا دو دل يتاب تحمل فشارهايادیمدت ز
ن را یـ ن است تنهـا ا یتو سنگين امر برایرا که اید شد.زیز که با تو هستند خسته خواهین قوم نینخست:[تو و امتقاعد نمود.

موجـب  یبـود.دوم: روش موسـ  یو عصبیت در توان جسمانیمحدودق ید تصدیل اول موی) دل18ۀ یکرد] (آیتوانینم
را کـه انتظـار داشـتند    ین آن تـوجه یگرفت.مراجعیصورت ميکار به کندشرفتیشد و پیميادیار زیاتالف وقت بس

خـاطر مـردم را   یگـر ترضـ  یديد و از سویانجامیع امور میک سو به تسریت ها از یم مسئولیکردند اما تقسیافت نمیدر
).23ۀ یبدنبال داشت(آ

نـدة خـدا بـه کـار خـود ادامـه دهد،اصـول        یاست در مقـام نم یبایمیگر را ارائه کرد: موسیشنهاد دیترون دو پین پس آزا
توانسـت مشـکالت بغـرنج و    ین پـس او مـ  یـ را سـامان بخشـد.دوم از ا  يم دهد و امور مرتبط با قانونگذاریرا تعلیروحان

یموسـ يتـرون از سـو  یمانـۀ  یح حکی).نصـا 26و 20-19ات یآ_نده به حضور خدا ببرد.ینحل را در مقام واسطه و نمایال
بـر  يشـتر یتوانسـت تمرکـز ب  یمـ ید.موسـ یق در چنـد جهـت منتفـع گرد   یـ ن طریـ ) و از ا24گرفـت.( رش قرار یمورد پذ

یو شناخته ناشدة افراد بـه منصـۀ ظهـور مـ    نهانينکه استعدادهایگر ایخود در مقام رهبر قوم داشته باشد.ديت هایمسئول
يملمـوس از رهبـر  یطرحـ ینجام موسـ شدند.و سـرا ین ثابت قدم و وقادار او مید.سوم مردان منتخب مبدل به متحدیرس
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گران یم که احتمال دارد دیریگیرا بر عهده ميده ایف خودگزیگاهاً وظاکرد.يزیریپس از خود پنده یآيرا برایملّ
م و در انجام آنچه برعهـده گرفتـه   ییرا به آنها محول نماين مواردیبهتر از ما قادر به انجام آنها باشند.بهتر آن است که چن

شـان را آزاد  ید ایـ بایا بـه اصـطالح کـا را خـراب کردنـد بـاز هـم مـ        یـ اگـر دچـار خطـا شـدند     یم.حتیشان سـاز یرهااند 
افتن به کمال مطلوب!یدست يسخت برایشاتیم.آزمایبگذار

ادامـه  ن امر مصـرانه  یقوم به رتق و فتق امور بپردازد.اما اگر بر ادةیدتر از هفتار برگزیقادر بود بهتر و مفیبدون شک موس
ک خاطره در ذهن ها نبود.یشتر از یبيزیمروزه چمی داد ا

ۀ یـ (آباشـد یمـ يویرت روحـان یگواه از بصدر نظر گرفت یاوران موسینش یکه در گزییارهایترون با معیشنهادات یپ
چ وجـه  یهـ ف فاحش اسـت و بـه   ینکه برعهده گرفتن وظایآموزد و آن ایز به رهبران میگرا را نیت فوق نکتۀ دی).روا21
گردد.یخاص محسوب نمیتیمز
در خدمت خـدا  یعت را حتیم.اگر قانون طبیریص داده و بپذیخود را تشخيت هایار خوب است که صادقانه محدودیبس
تحـت  یت الهـ یم در عوض هـدا یتوانیمیم ماند.ما به سادگیند آن مصون نخواهیم قطعاً از عواقب ناخوشایر پا بگذاریز

بر مـا عـارض خواهـد شـد     يج پرکاریم.و خدا در آنچه که بعنوان نتایریرا برعهده بگيمتعددییتهایئولان مسیر اطرفایتأث
ست انگلستان گفته اند که:یمتديسایکليونریسیر سازمان می) دبsangsterست.دربارة دکتر سنگستر(یمسئول ن

ار بـوده اسـت.او همکـاران    یـ ض اختیفـو م کار و تیت تقسیح از اهمیدرك صحيت او در رهبرین رمز موفقید بزرگتریشا
*"ن هنر بود.یشه سرآمد اید.او همیگزیخود را با دقت تأم بر م

*Doctor Sangster
ن نوشته است:یدربارة رهبر خود چنيونریسیاز کارمندان انجمن بزرگ میکی
ب یـ توانسـت بـا ط  یهـر کـس مـ   کرد.یجاد اختالل نمیردستان خود ایداشت و هرگز در امور زيرهبريقتاً عطایاو حق"

"فه اش را انجام دهد.یخاطر وظ

گر درخصوص او گفته است:یديکارمند
خود را عرضه ين هایگذارد تا بهتریتواند باشد.آنها را آزاد میميدانست که هر کس عهده دار انجام چه کاریاو م"

*"نمود.یاوضاع میاقدام به بررسرخ داده یا اشتباهید آمده یپدید اشکالیدیکه ممیدارند.تنها هنگا

*****
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*Climbing on track.

هفدهم:
رهبرانینیگزیجا

ن قوم.]یاین اردن عبور کن،تو و تمامیز و از ایافته است.پس اآلن برخیوفات منبندة ی[موس
بودم با تو خواهم بود.]ی[چنانکه با موس

)5و 2: 1وشع ی(

یاو زمـان يرهبريت هایقابلیقیحقبکارگیريرد یگیسرشناس و مقتدر شکل میک جنبش حول شخصیکه یهنگام
ت اسیقتین حقیخود باشد.ايرهبر قادر به ادامۀ بقاینیا جاگزیيبا بحران برکنارییارویابند که جنبش در رویینمود م

يسـا یروان عیـ ن مردم(پیـ م از ایگـو یاد کرد:[اآلن به شما مـ یک راه کار یان از آن بعنوان یسیفريل در شورایکه غماالئ
اگـر از خـدا   یو عمل انسان باشد،خود تباه خواهد شـد ولـ  ين رأیرا اگر اید زیشان را واگذارید و ای) دست برداريناصر

)39-38: 5ال د آن را برطرف نمود...] (اعمیتوانیباشد نم
يرهبـر ینیگزیاز جایاجرا گردد بر شوك ناشیخدا بوده و براساس اصول روحانيکه آغاز آن از سويا کاریجنبش 

ن باعـث  یک از خـادم یـ چ یش خواهـد رفت.درگذشـت هـ   یپـ یر بالنـدگ یپر رونق تر در مسنیز فائق خواهد آمد ویانسان
ت یحیم کـه در مسـ  ید در ذهـن داشـته باشـ   یاعمال عجوالنه نخواهد شد.ما باا وادار ساختن او به انجام یر شدن خدا یغافلگ

خـدا قـرار   جـز یچ انسانیو در اوج آنها همد نظر نبوده انديویدنيخود دارند که در اساسنامه هايرهبريبراییارهایمع
(مـر  سـازد یا مـ یـ در ملکوت خود انتخـاب و مه يت رهبریعهده دار شدن مسئوليرا برايداد و او ست که افراد
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يارین گردد.گفته اند بسـ یتأمیکه هدف الهید هرگز ناتمام رها نخواهد شد تا هنگامیکه او آغاز نماي) و کار40: 10
رفت ید پذین امر صحت داشته باشد بایدچار بحران شده اند.چنانچه اانگذار خودیبا مرگ بنیبزرگ انسانياز جنبش ها
ک یـ خـدا هرگـز بخـاطر    ت کـار ملکـو  یست.خصوصاً در عرصۀ روحانیبت بار نیز و مصیفاجعه آمالزاماًیکه هر بحران

متوجه باشـد  یکند و بدون آنکه انسانیمتوقف نخواهد شد.خدا همواره کار میآسمانيایعطايرهبر وقف شده و دارا
کـه مقـرر   یگـاه یمنتخـب خـود ا در جا  که بحران فرا رسد او ماهرانـه ید.زمانیفرماینش میاو فرد مورد نظر خود را گز

ست اما گذشـت زمـان آن را آشـکار خواهـد     یبه سرعت مشهود نیالهینیگزید.اغلب اوقات جاینمایفرموده منصوب م
ن نعمـت او نـه محـدوده    یرا بزرگتـر یل بوده اند زیقوم اسرائيبرایالهين موهبت هایا بزرگتری،داود و اشعیساخت.موس

بود که یسا وجود مبارك دوازده رسولیبه کلین موهبت اهدا شدة الهیده هستند.واالتریبرگزيهاکه انسانییایجغرافيا
یإس قـوم هنگـام  یو ،دلهرهیده بودند.متصور شدن احساس نگرانیم دیتعلين رهبریت سنگیعهده دار شدن مسئوليبرا

ست.ید چندان مشکل نیفرا رسیکه رحلت موس
از مشـکالت  ییقـرار داشـت.مردم در گـره گشـا    یق موسیت در دستان الیکان هداسم ات قویمدت چهار دهه از حيبرا

خ در رتـق و  ینمود.گرچه هفتار نفـر از مشـا  یشان بازگو و اشکار میايخود بر او چشم داشتند.او بود که ارادة خدا را برا
رحلـت او بـا ورود قـوم بـه     مایـ انبودند.مصادف شدنیک از آنان همطراز موسیچ یهمکار بودند اما هیفتق امور با موس

ت ید زان پـس عهـده دار سـکان هـدا    یـ بایمـ یر بودند که چه کسـ یافزود.آنان متحین کنعان بر وخامت بحران میسرزم
وده بود.رموشع را آماده فیگردد اما خداوند از مدتها قبل 

خـود  ين تکـرار را بـرا  یـ ایاساسـ د نکـات  یـ بایخ تکرار شده است و لذا هر نسـل مـ  یهمواره در تاریطین شرایر چنینظ
اکنـون کـه جـان    "قوم داشته اند همـراه بـوده اسـت.   مشابه آنچهيش هایها و تشویشه با نگرانیاموزد.فقدان رهبران همیب

ارتـش نجـات  ام بوت چه بـر سـر   یلیپس از درگذشت و"ا یو "سم چه خواهد شد؟یست سرنوشت متدیان ما نیدر میوسل
"خواهد آمد؟

و سؤاالت بسیاري که از این است."ست؟یف ما چیکلتمنتقل گردد اگر شبان ما "
يويت هـا یـ ت،دسـتاوردها و موفق ی) اسـت کـه شخص  يگـر یل دیا هر دلیل فوت یشدن رهبر (بدلینیگزیتنها پس از جا

گـر  یدرسـد کـه نقـش او   یفرا میست.زمانین و منحصر به فرد نبوده و نیر قابل جانشیگردد.اما به هر حال او غیاشکار م
قـادر  یگردد.احتمال دارد که موسـ یفرودست او بهتر و مؤثرتر عهده دار امور میباشد.بعضاً شخصیمتناسب با زمان نم

وشع عمل کرد نبوده است.در غالب مواقـع مشـاهده شـده کـه فـرد ردة      یآن بدانگونه که ضیم ارایر کنعان و تقسیبه تسخ
خـود را  يت هـا یـ ر منتظره قابلیغيخود احساس کرده بگونه ايبر شانه هارايت بزرگتریکه بار مسئولین تر هنگامیپائ

ش از آن یوشـع تـا بـ   یشوند.یدار مـ یـ بردند بیگران هرگز گمان نمیکه دینهانيت هایها و ظرفییبروز داده است.توانا
است.یخدمت موسیسته مابقیثابت کرد که ادامه دهندة شاینبود اما پس از دعوت الهيرهبر برجسته ا

آشـکار  یت الهـ یـ وه و روش انجـام قصـد و ن  یر شـ ییـ خـدا در تغ یبـود تـا چنـد منظـوره گـ     یفرصتير در رهبرییجاد تغیا
دارد یبزرگـ يکه استعداد هایان هستند.اگر انسانیپایدارد بیکار خود معمول ميکه او براییر و روش هایگردد.تداب

ین تـر را برمـ  یاز ردة پـائ يهرگز خدا را مغلوب نساخته است چه او فـرد ورزديم نمودن آنها به خداوند خودداریاز تسل
د.پولس در جمـالت  یـ فرمایز مـ یـ خدا قرار دهد و آنگاه او را با قوت خود تجهيشتن را در  دستهایند که کامالً خویگز

ن اندشه را در ذهن داشته است:یحاً همیان تلویخود به قرنت
م محسـوب  یحکـ يبشريارهایشتر شما با معید.بیکه خدا شما را فراخواند درنظر آوربرادران وضع خود را آن هنگامي[ا
تـا  دیـ پنـدارد برگز یا جهالـت مـ  یـ د.اما خـدا آنچـه را کـه دن   یب زادگان نبودیا نجیشتر شما از قدرتمندان ید و بیشدینم
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شـرمنده سـازد.خدا آنچـه ا کـه     شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان رایا ضعف میمان را خجل سازد و آنجه را که دنیحک
در حضور او فخر نکند.]يچ بشریها را باطل سازد.تا هید تا هستیها را برگزیستیانگارد بلکه نیر میا پست و حقیدن

)29- 26: 1قر 1(
از آنان همچون يا قدرتمندان نداشته باشد بلکه معدودینجبا يزیدر بکارگیلیست که خدا تماینگونه نیاترجمۀ هزاره

که یار خدا نهادند.برحسب ارادة او کار گرفته شده اند.هنگامیخود را در اختيد و شرط استعدادهایپولس که بدون ق
شان را یند او اینمایم میآنها را به خدا تسلیش صرفنظر کرده و تمامیبرقدرت و حکمت خوهیاز تکین اشخاصیچن

جالل خود بکار خواهد بود.يبرا
روبـرو بـود.او   یحین مسیسازمان مبشرين پس از خود در رهبریات خود با مسئلۀ جانشیام حین ایمپسون در واپسیدکتر س

ر روند آن مقاومت کنـد و اگـر   بتواند در براینمیچ مانعیخدا آغاز شده باشد هبه ارادةياً اعتقاد داشت که اگر کاریقو
د کـه  یـ اثبـات گرد يک سـال پـس از درگذشـت و   ی*توانند متضمن تدوام آن باشند.یر هم نمین تدابیاز خدا نباشد بهتر

ک رهبـر  یـ ت تنهـا  یشـر خ بیشان بدست آورده بود.در تـار یايت خود را در طول تصدین رشد و موفقیشتریسازمان فوق ب
او را پـس  ینیجانشـ يک ادعایچ ین رهبر هیون ایندارد.حوارینیرد و جانشیپذیل نمیجاودان وجود دارد که هرگز تبد

ات یـ از حیساها در مقـاطع مختلفـ  یکه رهبرشان زنده و مقتدر است.کلاز صعودش نداشته اند.بلکه همواره شهادت دادند
کـه فرمانـدة خـود را از دسـت داده انـد      یازانیرا از دست داده اما هرگز ماننـد سـر  خود احساس حضور زنده و پرشور او

ن لـوتر گفتـه   یدارد.مـارت يقـاً در قلـب او جـا   یسـا عم یهمواره اثبات نمـوده کـه کل  یسید وحشت نشده است.عیدچار ترد
ت می نماید. چرا که است.اوست که کلیسایش را حفاظت و حمایست،آشکاریخداوند ما نهان نم کهییگویما م"است:

*Life of A.B.Simpson
"م.یشدیر آسمان مین ها در زیم وگرنه مبدل به مغرورتریرا ندارين کاریقدرت چنما 

نـده موجـب   یا در آیـ روز،امروز ی،دیرهبران انسانینیگزیرد پس جایپذیل نمیم که هرگز تبدیدارياز آنجا که ما رهبر
هد شد.و دلهرة ما نخوایوحشت،نگران

*****



68

هجدهم:
رهبرانینیبارآفر

گـران  یبسپار که از عهدة آموزش دینیبه مردمان اميدیار از من شنی[و آنچه را در حضور گواهان بس
ند.]یز برآین

ترجمۀ هزاره)2: 2مو یت2(

ر یـ ت خطین مسـئول یـ کـه بتواننـد عهـده دار ا   یت افرادیـ م و تربیدر امر تعلـ یت رهبر روحانین شخنان،پولس بر مسئولیدر ا
ش را یبهتـر از خــو یحتـ ید اشخاصـ یـ م قلـب عمـل نما  یاز صـم ن ان چــویـ ن میـ د کـرده اسـت.چه بسـا در ا   یـ گردنـد تأک 

ک چهرة عمـده و اصـل وارد حلقـۀ    یگرفته و بعنوان یشیپيادت آنگاه که پولس از وکامل برنابا از بند حسيابد.آزادیب
ار یرا در اختیکافيد فرصت و فضایبانی ن الگو هر رهبر روحایرو ایاو دارد.پیروحانيد نشان از توانمندیرسوالن گرد

راً بـا دعـوت از رهبـران    یـ کـه اخ ینفرانسـ خود را رشد و ارتقاء بخشـند.در ک يهايمانداران قرار دهد تا بتوانند توانمندیا
ح و واضح یخواسته شد تا نظر خود را صرییایک خادم آسیل شده بود از ینقاط جهان در امر بشارت تشکیبرجسته اقص

ن گفت:یاز شخنان خود چنیان دارد.او در بخشیامروز بيایبشارت در دنیدر مورد چگونگ
د یـ تأکیت کننـدگ یـ شتر بـر جنبـۀ ترب  ید متوقف گردد و بیبایدر خاور دور مخصوصاً یج بشارتیرايوه هایبنظر من ش"

"شود.
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از مبـرم در تـدارك   یـ ک نیـ م داد اما الاقـل بعنـوان   یتصمیبشارتيشان را به تمام جنبش هایتوان گفتۀ ایند که نمچهر 
.در نظرگرفتد یبایبشارت میعلمياستراتژ

ن حـال  یبـس مهـم و در عـ   يفـه ا یگردنـد وظ یروحـان يت رهبریارد مسئولک عهده دیندة نزدیکه در آینیت خادمیترب
کند.اسقف اسـتفان  ینده نگر خود را افشا نمید آیدیانیخته هرگز نقطۀ پایم و فرهیک رهبر حکیف است.یحساس و ظر

.استدهگوشزد نمویحین بعد در خدمت مسینسبت به انگرش اشتباهموردرا دریل خطراتین
م کـه جـاه   یت کنـ یـ را تربيق آن است کـه افـراد  یعامل توفیاز رهبران روحانیسلنت یتربيستند که برامعتقد هیبرخ"

ۀ ید کـه در ناصـ  ییبگویقانع نگردند.اگر شما به شخصیبسادگی،بلند پرواز و پر جنب و جوش بوده به لحاظ عقالنطلب
ت او یـ تبـاه سـاختن روحان  ين راه را برایهم که بهتردینان مید به شما اطمیرا مشاهده کرده ايرهبريبرایاو دعوت اله

د!یانتخاب کرده ا
خشـکاند.در  یشـه مـ  یمانـدار را از ر یه رشد کند خدمات اچر گناهان است و چنانیو غرور مهلک تر از سایگناه جاه طلب

وهلۀ نخست را دارند دریروحانير رهبریت خطیرش مسئولیکه دعوت پذیعامل در خدمت کساننیمهمترروزگار ما
."یعقالنکیفیت است نه یت روحانیفیک

یل روحـان یکـه بتواننـد پتانسـ   ينمودن رهبران فرداست بـه نحـو  ياریامروز يایدر دنین راه کار خدمتید مثمرثمرتریشا
و حلـم فـراوان تـوأم بـا     ي،صـبور مانهیحکيفه مستلزم تفکر و طرح کاربردین وظیشناخته و رشد دهند.ایسترخود را بد

و يزیـ ست.بخش اعظم خدمات سه سالۀ خداوند ما صرف قالب ریز نیجاینظمیچ گونه بیاست.هیحیل مسیحبت اصم
یفـا نمـ  یاینقـش مهمـ  یفـۀ اساسـ  ین وظیـ د.مـدت زمـان،در ا  یت رسـوالن گرد یت و روحانیرة شخصیبه خمنشکل داد

ا یـ نمـوده بـود.روش او در مه  يرویـ پحیمسـ يطس از الگـو یموتاؤس و تیچون تيت جوانان برجسته ایکند.پولس در ترب
موتاؤس در آغاز تلمذ خود احتماالً حدود یار آموزنده است.تیافسس بسيسایت ادارة کلیموتاؤس جهت مسئولیساختن ت

و احسـاس خجالـت معضـل    یـی کـه در آن رشـد کـرده بـود کمرو    یسـت ینیفميست سال سن داشته است.به لحاظ فضایب
او داشـت هرگـز   يبرایفراوانيدهایمردم بود.اما پولس که اميهاییبرادات و تندخودر برخورد با ايبزرگ ويرفتار
در ییات گرانبهـا یـ ش تجربیموتاؤس برعهدة او محول نکرد.همـراه شـدن بـا پـولس در سـفرها     یرا فوق از توان تیفیوظا

که چگونه بر بحـران هـا فـائق    ن مسافرتها آموختیاو در طول ابا اقشار گوناگون جوامع مختلف را بدنبال داشت.ییآشنا
م یاز سـه یـ ن از امتیروزمـره بـوده اسـت.او همچنـ    يو خدمت پولس امریدر زندگیط بحرانیبا شراییارویرا رویگردد ز

یم مبانید که تحکیبه او محول گردیکیتسالونکلیسايیت ساماندهیز بهره مند بود.مسئولیپولس نيبودن در مؤعظه ها
يارهایدر آنچه بر عهده اش بود نشد.معيمرتکب قصورموتاؤس یکه تیشده است.و به راستیل مز شامیمان آنان را نیا

د.فرانک یـ موتـاؤس گرد یوجـود ت ين هـا ین او موجـب شـکوفا شـدن بهتـر    یق پولس توأم با انتظارات و مطالبات سنگیدق
نـد  یشـان برآ یت هایز عهـدة مسـئول  م من بتواننـد بهتـر از مـن ا   یکردم که افراد تحت تعلیگفت: اگر تالش نمیم*بوشمن

شتن را محور یکرد خوینمین بود که سعیر رهبران در ایز او با ساین وجه تمایمهمتر"کرده بودم.ینسبت به آنان کوتاه
کند.یانجام امور معرفيضرور

بـا افـراد   در برخـورد يرینرمش و انعطاف پـذ يفضایآتيعهده دار شدن رهبرين جوانتر برایدر مرحلۀ آموزش خادم
از آنها نقـش مهـم   ياریخود را دارد که بسيز(استثنائات و نامعمول) هایحاکم باشد.خداوند نایدر معمول بیا غیییاستثنا

.اسـتود را در قالـب و   یتوانسـت چـارلز ت  یمـ یا داشته اند.بعنوان نمونـه چـه کسـ   یل در دنیام انجیر پیدر تبشيو برجسته ا
توان آنهـا را در قالـب   ید و نه میسنجيعاديارهایتوان با معین دست را نه میاز ایردانچهارچوب نگاه دارد؟ زنان و م

ک یـ در خـاور نزد یداد.داگالس تورنتون از جمله افراد مـذکور بـود.او منشـاء اثـرات فرامـوش ناشـدن      يمعمول جايها
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ن ارشـدتر  یخود کـه بنظـر خـادم   يزهار ناآزموده و تازه وارد هرگز در ابراز مقاصد و چشم انداشک مبیبعنوان ياست.و
را بـه نگـارش آورده   يکـه شـرح حـال و   يسنده ایکرد.نوید نمینمود تردیاده شدن میر قابل پیو غيافراط نگرینوع

د:یگوین میاست در بارة او چن
قعـاً  در مصـر وا ینـده خـدمت  یمانـداران درخصـوص آ  یش بـه جماعـت ا  یروحـان يد او به انعکاس چشم اندازهایزان تقیم"

و مطالعـه را  یاو ارزش بررسيدگاه هاید که دیبود و گذشت زمان ثابت گردانییاستثناقتاًیشگفت آور بود.تورنتون حق
"داشته اند.

ت یـ تربیتـوان رهبـر روحـان   ینمیآموزشيوه ها و راه کارهایانبوه شيرین نکته است که با بکارگیست ذکر ایآنچه باق
باشد.یو دعا مي،دعوت فردییبایو شکن کار مستلزم صبریکرد.بلکه ا

فـراوان  يک از آنان تـالش هـا  یهر يرا برایباشند.زیميستند.آنان محصول فردینیشاگردان،محصوالت عمده فروش"
"ب و آموزش بعمل آمده است.یت،انضباط،تهذیهدايدر راستا

و گـردن  يرش انضـباط شـاگرد  یپـذ د کـه  یـ دعـوت دارد خواهـد د  ینروحايرهبرياز جانب خدا برایکه براستیکس
ضرورت دارد.يمؤثر ساختن خدمت وينهادن به آن برا

*****

*Frank Buchman.

نوزدهم:
یروحانيمخاطرات رهبر

گران را وعظ نمودم خود محروم شوم]ی[مبادا چون د
)27: 9قر 1(

يبـه گونـه ا  یروحـان يان مخـاطرات رهبـر  یـ ن میـ اسـت امـا در ا  یهمراهـ یدر نوع خود با خطراتـ یکه هر دعوتیدرحال
بـرادران) کـه دائمـاً    یآن(مدعوجوداز دیاما نباستیجسم نيژه هستند.هرچند که مصون از وسوسه هایمنحصربفرد و و

باشد غافل گردد.یت او میمرو روحانالخصوص قلیو علیدر زندگیضعفافتن نقطهیمترصد 
غرور:

.غـرور مـی باشـد    در یحتـ ییدن به دام خودستایخود در خطر فرو لغزیگاه و منزلت اجتماعیبه حسب جایرهبر روحان
خود مواجه یدر خدمت روحانیو نامناسبیمتفيامدهایخود فروگذار کند با پیالت قلبیتماياگر او در کنکاش ژرفنا

)5: 16را [هر که دل مغرور دارد نزد خداوند مکروه است.] (امثال یزشدخواهد 
ن گنـاه موجـب سـقوط    یخـدا در وجودمـان اسـت.هم   يبه جا"خود"ن گام در برتخت نشاندن یگناه و اوليربنایغرور،ز

ر کـه غـرور در ظـاه   یرغم اشکال و طرق گونـاگون ید.علیتر و خروج او از حضور خدا گردسه گیمسح شده سایکروب
یکه روح القدس ارزانـ ییایبه عطاست.تبختر نسبت ینیاز غرور روحانررناك تطک خیچیرد هیگیساختن خود بکار م
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را که تمام یاض الهیگردد تا سرچشمۀ فیض و محبت خدا موجد آن بوده است سبب میکه فیا شأن و مرتبتیفرموده و 
عاً یآنکـه سـر  يگردد.بـرا یمـ یقربـان یخرد انساناست کهییم.مسلخ غرور جاییکو از اوست فراموش نماینيبخشش ها

م.ینمایشنهاد میرا پیید سه خودآزمایر هستیب پذیزان در قبال وسوسۀ غرور آسیمهد که تا چیمتوجه گرد
ش تقدم:یآزما-1

د داد اگر:یبروز خواهید که شما چه واکنشییصادقانه بگو
سپرده اند؟يگرید به شخص دیآن بوده ايآرزورا که مدتها دریا پستید که شغل یمتوجه گرد
د؟یمانیت خود میافته اما شما در موقعید که همکار شما ارتقاء مقام یمتوجه شو

گرفته است؟یشیا از شما پیت ها با بکار بردن عطایدر کسب موفقيگرید که فرد دیابیدر
ت:یش صداقت و خلوص نیآزما-2

مان متـذکر  یش را در شهادتهایاز نقاط ضعف و اشتباهات خویم صادقانه بخشییوگیکه از خود سخن میمعموالًهنگام
م داد؟ینشان خواهیم چه عکس العملین بشنویریم اما اگر همان ضعف ها و قصورات خود را از دهان سایشویم

:يریش انتقاد پذیآزما-3
ینـه مـ  یا در قلـب خـود نسـبت بـه آنـان ک     یـ د و آیـ کنیمـ يا احساس رنجش و دلخوریگران از شما انتقاد کنند آیاگر د
د؟یا انتقاد را با انتقاد پاسخ دهید؟ آیکنیميعاً در مقام پاسخ برآمده و بر صداقت خود پافشاریا سرید؟ آیاندوز

اگر با خدا روراست و صادق باشیم هنگامی که زندگانی خـویش را بـا زنـدگی خداونـدمان عیسـی کـه خـود را فـروتن         
که موت صـلیب مقایسـه مـی کنـیم نمـی تـوانیم بـر فرومـایگی شـرم آور قلـب هـاي خـود سـرپوش              ساخت تا به موت بل

خداونـد بلنـد   لهبگذاریم.هنگامی که وجود غرور را در نماي حقیقی اش تشخیص دادیم و می توانیم فریاد خود را بوسـی 
کنیم که:

خداوندا،بر من گناهکار رحم کن و
مرا در فیض بیکران خود نجات ده.

یخواهخود
مهـم جلـوه نمـودن و معطـوف     يات مهـوع غـرور اسـت.تالش فـراوان بـرا     یـ از تجلیکیو الف گزاف زدن یخودخواه

گران به خود.یساختن توجه د
یابیـ نـد در ارتبـاط بـا خـود ارز    یز را در ارتبـاط بـا خـدا بب   یـ آنکه همـه چ يدارد تا به جاین وسوسه شخص را بر آن میا

س یاست.رابرت لوئيروان خود باشد در خطر فرو افتادن به دام خودپسندیق پین و تشویکه مدتها مورد تحسيکند.رهبر
يکند.او ابتدا داستان مـرد نقـاب پـوش را بـرا    یسخنرانیانجمن مالوآ دعوت شد تا درخصوص شبانياز سوستیوسونا

شـتن را بعنـوان صـاحب    یخودور افتـاده شـد و  ییوارد روسـتا ين قرار است که مردیحضار نقل کرد خالصۀ داستان از ا
نمود.چون از او سؤال شد که به چه علت دائمـاً نقـاب بـر چهـره دارد پاسـخ داد کـه چـون        یمعرفيمافوق بشريقدرتها

د که بند نقاب پاره یفرا رسينا خواهند شد.عاقبت روزیاست اگر بدون نقاب بر او بنگرند نابیچهره اش فوق العاده نوران
ه المنظـر اسـت   یکرر ایندارد بلکه بسینورانيمتوجه شدند که نه تنها چهره این افتار.اهالید بر زمشد و نقاب از چهرة مر

ک یـ کـرد کـه   يریـ جـه گ ین نتیونسون چنـ ینهان ساخته بود.استنقابپستن مدت کراهت چهرة خود را در یو در تمام ا
فـرا خواهـد   يد امـا روز یـ ه نمایـ ظـاهراً توج وب خود را یشود و عیق کالم مخفیتواند در پس مؤعظه ها و حقایخادم م

ا چهـرة  یـ ن نقـاب آ یـ ايد.در ورایت او را بدانگونه که هست خواهند دید که نقاب از چهره اش برافتاده و مردم واقعیرس
ح؟یمسیسیت متبدل شده در جالل عیا شخصیپنهان است يۀ خودپسندیکر
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گـران  یدیق ها و بعضاً چاپلوسین ها و تشویزان تحسیتوجه به مرا بايکوست که مراتب فراز و فرود خود پسندیار نیبس"
ن عمـل  یـ ح ایبـ د بـدون آنکـه در تق  یـ ها گوش فرا دهین ها و چاپلوسیتحسد بهیتوانید.اگر شما میدر وجود خود بسنج

د یـ بایدر وجـود شـما رشـد کـرده انـد و تنهـا مـ       ياغـواگر خودپسـند  يهاعلف د که ید.مطمئن باشیبر زبان برانیکالم
*د.یض خدا فروتن سازیشتن را تحت فیخو

حسادت
ز در یـ نیمناك است.موسـ ین و بین ظنیریت سایبا غرور دارد.فرد حسود همواره نسبت به موقعیتباط تنگاتنگرحسادت ا
ده شده بودن خارج یبرگزیمعاونت موسيکه برایخینفر مشادع هفتایقرار گرفت.دو نفر از جمين تجربه ایمعرض چن

ز کـه در لشـگرگاه بودنـد نبـوت     یـ آنان قـرار گرفـت  و آن دو نفـر ن   یجمع و در لشگرگاه بودند که روح خدا بر تماماز 
م یآقـا يوشع بن نـون گفـت: ا  یآمده و او را از آنچه رخ داده بود مطلع ساخت.یشتابان به نزد موسیکردند.آنگاه جوان

ن امـر  یـ کنـد کـه مـانع تـداوم ا    یحسـادت شـده و تقاضـا مـ    گرفتـار ی).خـادم موسـ  28: 11شان را منع نما(اعد یایموس
خطـاب بـه   ینداشـت.پس موسـ  ییگفـت جـا  یکه با خدا رودررو سخن مـ يمردیکن حسادت در بستر فرهنگیگردد.ل

د:یگویوشع می
فرمـود]  یشـان افاضـه مـ   یبودنـد و خداونـد روح خـود را بـر ا    یقـوم نبـ  یکاشـکه تمـام  ؟يبـر یمن حسد مايا تو بری[آ

)29: 11(اعد 
ت و یـ خـدا از امن يسـت.او در دسـتها  یت خـود ن یـ مقـام و موقع شـه یرت دارد در اندیجالل نام خداوند غيکه برايرهبر
بهره مند است.یآرام

*The Reaper.
تیمحبوب
ان قـد برافراشـته   ین قرنتیدر بیالتین تمایز چنیباشد.در روزگار پولس نیسم نمیت ها محدود به کمونیاز شخصيهوادار
و یان رهبـران روحـان  یـ میچ مناسـبت یهیکه بیخورد.کسانیبچشم مانیحیان مسیدر مين امریهم چنامروزه یبود.حت

ز یـ س نیقـرنت يسـا ین عمـل در کل یدهنـد.هم یگران را مدنظر قرار میبر دوييز قائل شده و دائماً برترین خود تمایخادم
سد:ینویمرخ داده بود و پولس خطاب به آنان

یمعمـول ییهایا انسـان یـ پلس هستم آد من متعلق به اَیگویميگرید: من به پولس تعلق دارم و دیگویمیکسیرا وقتی[ز
سپرده تا شما بواسـطۀ  يفه این هستند که خدا به هر کدام وظیست؟ آنان فقط خادمیست؟ پولس کیستند؟ مگر اَپلس کین
ط همکاران فقش آن شد... ما یکرد اما خدا بود که موجب روياریو اَپلس آن را آبد.من بذر را کاشتم یمان آوریشان ایا

د.]ییمتعلق به خدایم متعلق به خدا و شما مزرعه و ساختمانیهست
ه) ترجمۀ هزار9و 6-4: 3قر 1(

يدارد.آن رهبـر يویو وجود افکار دنیسا نشان از عدم بلوغ روحانیک کلیان رهبران در یتفاوت مییاغراق در بزرگنما
هـا شـوکه شـده بـود و لـذا      ين دسـته بنـد  ین ضعف گرفتار است.پولس از ایز در همید نیآغوش گشاین چاپلوسیکه بد

تمام در خدمت خود یکه به سعینیر از خادمیسات صادقانه و تقدبراز احسااد.ینمایمیب و نهین کار را تکذیقاطعانه ا
ن یرد.موفق تریاحترام ارباب را نگيم خادم جاینجاست که تکریف ایست اما نکتۀ ظرینیستیکنند امر ناشایمجاهدت م
شـخص  معطـوف بـه مسـح خداونـد گردانـد نـه      روان خـود را دائمـاً   یـ است که مهر و عالقه و توجه پيفردیرهبر روحان

م ییم کـه بگـو  یز قصـد نـدار  یـ نجا نیشود و در ایمحسوب نمیتیسا مزیکليان اعضایت در میخودش.مطمئناً عدم محبوب
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يت مردم گـاه بهـا  یت عامه و جلب رضاینجاست که کسب محبوبیسا باشد اما نکتۀ مهم اید محبوب کلینبایرهبر روحان
باره فرموده:ن یبوضوح در ایسیعکند.یرا مطالبه مینیار سنگیبس
گر فرمود:یدی) و در موضع26: 6ن کنند] (لو یع مردم شما را تحسیکه جمیبر شما هنگامي[وا

نـد] یبگوه تـان یـ به دروغ عليشما را دشنام دهند و آزار رسانند و هر سخن بدبخاطر من[خوشابحال شما آنگاه که مردم 
) ترجمۀ هزاره.11: 5ی(مت

گفته است:بارهنیل در ایاسقف استفن ن
يتـاً دچـار غـذاب ابـد    یمنجـر گشـته و نها  یبه غرور روحانیاست.بسادگین مسئلۀ روحانیت خطرناکتریکسب محبوب"

"است.یسازش با دننیار سنگیبسيت موجد پرداخت بهایل محبوبیت مردم با هدف تحصیبود.جلب رضاخواهد

مصونیت از خطا
ن است که سکونت روح القدس در وجـود فـرد   یقت ایست.حقینيریاپذت از خطا و خطانیمصونيبودن به معنایروحان

کن یگران کمتـر دچـار خطـا گـردد لـ     یاس با دیسازد تا در قیرا قادر ميروح ويت هایم شدن او به هدایماندار و تسلیا
رسـوالن  یم بـود.حت یم مصـون از خطـا نخـواه   یکنـ یمیکه در جسم زندگیست.تا زمانینيریخطاناپذين امر به معنایا

شده بودند که قضاوت آن با خداست.یز دچار اشتباهاتیده و پر از روح نیبرگز
آنکـه خـود بدانـد در خطـر     یروان خود رشـد گـرده اسـت بـ    یشتر از پیبيکه در معرفت خدا و ارتباط با ویرهبر روحان

گـران اسـت،از   یق تـر از د یـ و دقح تـر یاو عموماً صحيرد.از آنجا که نطرات و قضاوت هایگین دام قرار میدن در ایلغز
رش احتمـال  ید ممکـن اسـت پـذ   یـ نمایمانه در مشکالت آنها مشارکت کرده و در دعا و تفکر مجاهدت میآنجا که صم

مـان خـود راسـخ و ثابـت     ید در ایاگرچه او باگران.یمات دیو تصمپذیرشش مشکل گردد خصوصاً تن دادن به یخطا برا
ر انگاشـتن  ید خود را بطور کامل مصون از خطـا بداند.خطاناپـذ  یکن نبایستد لیان دارد بامیقدم  بوده و بخاطر آنچه بدان ا

ین نگرشـ ین است که چنـ یقت دارد و آن ایب است اما حقیجۀ فقدان اعتماد به نفس است.نکتۀ آخر هر چند عجیخود نت
ست گردد.یصادقانه همزیتواند همزمان با فروتنیم
فرد بودنیر و منحصر ینظیب

کردنـد کـه   یرا آنان تصـور مـ  ین وسوسه سقوط کرده اند زیبودند در قبال ایماندنيکه منشاء اثرات برجایار کسانیبس
ن و منحصر بفرد بوده و بدون حضور آنان انجام امور ممکن نخواهد بود.آنـان حاضـر نبودنـد از فرمـان دادن     یجانشبدون 

ن یت چنیحیبه اندازة عالم مسيگریچ جو دیده بودند.در هیچسبیگر دست بردارند و اقتدار خود را دو دستیديبه اعضا
نمودن از پست خود امتنـاع کـرده و   يریکه از کناره گیمتداول نبوده است.همواره بوده اند مردانيبت باریش مصیگرا

ک یـ موده کـه نزد را مالقات نیسنده شخصیو اصرار کرده اند.نويبه نگاه داشتن زمام امور در دستان ناتوان خود پافشار
ن امـر بخـاطر فقـدان    یسا است! ایکشنبه در کلیصبح يشده و هنوز هم سرپرست کالس هايسپريبه نود سال از عمر و

ت را یروبرو ساختن آن خادم کهنسال با واقعيبرایچکس شهامت کافین جوانتر نبود بلکه از قرار معلوم هیحضور خادم
را ببار يناگواريانهایو زمهدمات د یسا قلمداد نمایر و منحصر بفرد کلینظیکه خود را عضو بید.خادمیدیدر خود نم

اعتمـاد کـردن   ياش را بـر یسـا یکليه نگاه داشته و اعضـا یتواند خود را در حاشیمين فردیکه چنیخواهد آورد در حال
موجود باشند.يت هایمسئولدار انجام هت کند که بتوانند عمالً عهدیرا تربید و مردانیکامل به خداوند آماده نما

یو افسردگسرمستی
ت هـا اجتنـاب   یـ ام سرشـار از کسـب موفق  یـ به اندازة ایأس و احساس درماندگی،يام دلسردیبا ادر کار خدا روبور شدن 

ک روز افسـرده و  یـ ن فـراز و فـرود گـردد   یاغرقش از اندازهین خطر وجود دارد که بیایرهبر روحانير است.برایناپذ
و شـعف  ند شـور ت خود باز گشـت یکه هفتاد شاگرد از انجام مأموریار بشاش  و خرسند.هنگامیگر بسیديروزدلتنگ و
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ن یـ کـرد: [امـا از ا  دبرخـور یاما در واقع نفسـان یعین واکنش ظاهراً طبیعاً با ایسریسیزد.عیفراوان در گفتارشان موج م
ن باشد که نامتـان در آسـمان نوشـته شـده اسـت.]     یشما از ايکنند بلکه شادید که ارواح از شما اطاعت میشادمان مباش

)20: 10(لو 
افسرده طالب مـرگ  یقرار گرفت که با حالتیطید او در شرایا گردیلیب ایکه در کوه کرمل نصیت بزرگیپس از موفق

او را بخـاطر  ییجـو و خستۀ خود را مورد بازخواست قرار نـدارد و تـرحم   یعصبی).اما خداوند نب4: 19پاد 1خود بود.(
ق تـوأم بـا   یـ عمیاصالح و درمان نمود.خـواب همارگونیبيشه هایجه خطور اندیکسالت بار و در نتیتیقرار گرفتن در موقع

یخـود در قالـب درسـ   ین مشکل روحانیق تریتنها پس از آن بود که با عمبود.یا کافیلیا ساختن ایمهيدو وعده غذا برا
ندارد.او تنها نبود بلکـه هنـوز هفـت    یه و اساسیچ پایأس او هیو یاو نشان داد که درماندگجاودان روبرو شد.خداوند به 

ختن خود به واقع آنـان  یا با گریلیش نکرده بودند.و ایان قوم حضور داشتند که نزد بعل زانو نزده و او را ستایهزار نفر در م
ط سخت محروم ساخته بود.یدر آن شرایک رهبر روحانیرا از حضور 

م محقـق  یـ مـا در کـار خـدا بدانگونـه کـه مـا انتظـار دار       يده آل هـا یم که تمام ایقت روبرو شوین حقید با اینانه بایواقع ب
ز گـاه بـه   یـ فداکار و ابثـارگر ن یرهبر روحانیخرد شده هستند.حتيهایم نیه کرده ایکه به آنها تکيافرادنخواهند شد.

يقـت نهـان در ورا  یتوانـد حق یمـ یده اسـت بدرسـت  یرسـ یبلـوغ روحـان  که بـه يشود.اما رهبریگرفتار مییچالش ها
د:یگوید.چالز اسپرجان میح را اتخاذ نمایصحيوه هایص داده و در قبال آن شیرا تشخيدیو ناامیافسردگ

ن ینخسـت يکـه بـرا  یاست.هنگاميار عادیبسیا افسردگییبزرگ بروز احساس درماندگيت هایش از کسب موقعیپ"
یتیو تصـور مسـئول  مداشتم.دچار وحشت شـده بـود  ن احساس رایول خدمت شدم هممکسوت  شبان در لندن مشبار در

يست رهبـر یبایبودم که ميمن آن مردیا براستیرا از من گرفته بود.آيکه بر دوش گرفته  بودم هرگونه احساس شاد
خـودم برگـردم و در   يا بـه روسـتا  یاده بروم و دور افتیخواست به مکانین جماعت بزرگ را عهده دار گردد؟ دلم میا

دگانم کنـار رفـت و مـن توانسـتم بـا وضـوح بـه        یـ از مقابل ديپرده اییشم.اما به ناگاه گویشندیش به تفکر بیخلوت خو
بودم... هرگاه که خداونـد  ین وصف هنوز هم آکنده از احساس عجز و درماندگیم بنگرم.با این ماحصل زندگیعمده تر

*"آمد.یأس به سراغم میو ین حس افسردگید چنیدیرا در خدمت من تدارك میبرکت بزرگ

یگمشـده نجـات مـ   يکند،جانهایرود.روح خدا حرکت میش میپیز بخوبیوجود دارد که همه چیامیدر  کار خدا ا
و يروزیکه تاج پداند یمیبالغ در روح به خوبیاست که رهبر روحانیامین ایرند.در چنیگین برکت میابند و مقدسی

آن روز را به يت هایام برکت و موفقی) ایمک چنيکه(رابرت موراید.هنگامیم نمایتقدید به چه کسیافتخارات را با
ن یاها تنها خداوند است.يروزین پیده بود که صاحب اردرك کینمود.او بدرستیم میح تقدیمسیسیعحضور مقدس

ان ینغز بيک در گفتاریدن در دام نخوت و تکبر بدور ماند.ساموئل چادویغزکرد تا از لیبه او کمک میشیحرکت نما
داشته است:

"غرغر نکن.ي.کرنا منواز و اگر شکست خوردياگر موفق شد"

ا رهبریینب
ک یشد بعنوان نمونه ابیآنها را دارد دچار کشمکش درونییان دو خدمت که توانایگاه ممکن است که خادم خدا در م

کـه  یک نبـ یـ ا یـ ک رهبر محبوب  باشـد  یا یبرسد که مجبور به انتخاب شود.آییتواند به جایخود ميسایلواعظ در ک
رش نخواهد بود؟یاحتماالً چندان هم مورد پذ

کاگو بود و بعد با همان سمت دریدر شيموديسایشبان کلیکسون که زمانیدکتر د
د:یگویمیکش درونن کشمیامورد د دریاسپرجن مشغول خدمت گردیمۀ عبادتیخ
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يخداونـد بـدو امـر فرمـوده بـدون توجـه بـه پبامـدها        د آنچـه را  یـ بایخداوند است و میدر وهلۀ نخست نبیهر واعظ"
مواجـه شـده   يک بحـران جـد  یـ باشـد بـا   یز میسا با فرقۀ خود نیکه رهبر کلدابیکه دریناً بازگو کند.هنگامیعیاحتمال

ا رهبر مردم؟یخدا باشد یا نبیزند.آد دست به انتخاب بیاست.اکنون او با
خواهـد  د و در هر مـورد قصـور   یچکدام را به طور اکمل به انجام نخواهد رسانیکند هر دو را با هم نگاه دارد هیاگر سع
داشت.

پلمات یک دیادامه دهد مبدل به يرا بدون خدشه دار ساختن رهبریتواند نقش نبوتیکه مییچنانچه مصمم باشد تا جا
ياسـتمدار یهمچـون س را نگـاه دارد  يرد که رهبریم بگیساخت.و اگر تصمرا حذف خواهد یتاً نقش نبیه است و نهاشد

"ش است.یت و منافع خویمحکم کردن موقعیخواهد بود که در پ

شـود. یده نمـ یـ ر کـرده د یتصـو یح دوگـانگ یکسـون در تشـر  ین دو و چنانکه دکتـر د یان ایميز آشکاریشه تمایالبته هم
ست.ینيگریدینفيضرورتاً به معنایکیو انتخاب 

کسـون  یبکـار برد.د یبزرگ روحـان يداریک بیيبود که خدا او را برايمرد) Reuben.A.Torrey(يدکتر روبن تور
ن نوشته است:یدربارة او چن

ن داشـته  یقیطا بودن آن را مقدس است.مصون از خده اند.او عاشق کتاب یامش را شنیشناسند و پیهزاران انسان او را م"
ر اسـت و هرگـز از تعهـد خـود عـدول ننمـوده       یپـردازد.او سـازش ناپـذ   یبـه مؤعظـۀ آن مـ   یوصـف ناشـدن  یاقیو با اشـت 

او در ين اسـت راز توانمنـد  یـ خداونـد گـردد.و ا  یآنکه صرفاً رهبر انسـانها باشـد نبـ   يده شد تا به جایبرگزياست.تور
"حضور خدا و مردم.

*The Minister's Fainting fits.
تیحرومم

کنـد گـران را مؤعظـه   ینکه مبادا چون دیاز ادمناك بویفراوان خود بيت هایوقعها و ميرغم فداکاریپولس رسول عل
یروحـان يت هـا یکه عهده دار مسئولیکسانیتماميبود برایاو هشدار دائمي) آنچه برا27: 9قر 1خود محروم باشد(

کند.یز صدق میهستند ن
ت خاطر او نبودند.او هرگز خود را مصـون از احتمـال دهشـتناك    یبزرگ پولس موجب اقناع و رضايدستاوردهایتمام

خـود هـم   يدان فـرا رو یـ ه ظاهر شده اسـت.او در م یک نقش دوسوید.پولس در یدیتنزل در خدمات فداکارانۀ خود نم
یخستگيب تالشگریاست و در نقش رقيم قواعد بازام آور اعالیا پیي.عملکرد او بعنوان مناديب است و هم منادیرق

شـه بـود   ین اندیـ گرفته شده است.پولس در ا"اعالن کردن،جار زدن و ندا دادن"از فعل "وعظ نمودم"ر است.واژة یناپذ
عیاس با قواعد اعالم شده قاصر باشد.مقام رفیدان دعوت نموده مبادا خودش در قین میگران را به حضور در ایکه چون د
کـه پـولس در نظـر    يد توجه داشت که قصـور ینمود.باید میت را تشدیکالم خدا تنها احتمال محرومیجارچاو بعنوان 

چــارلز ار توجــه کرد.یبســياز تســلط آن بــه انضــباط فــرديریجلــوگيگرفــت و او بــرایداشــت از جســم سرمنشــاء مــ
Charlesهاج( Hodgeن واژه در یـ گاه و آلت گناه است و کـاربرد ا یدر کتاب مقدس جا"جسم"نکه ید دارد بر ای) تأک
ت یبعنوان موضوع بحث خود اشاره ندارد بلکه کلیعت گناهکار بشر است.پولس صرفاً بر بعد شهوانیاشاره به طبيراستا

بـا  يکـه پـولس در نظـر داشـت محـدود بـه قلمـرو آمـوزه ا        یـی دارور داشـته اسـت.نوش  رانه را مـدنظ یشریالت قلبیتما
تن "را عبارتیمسلط گردند زيال بر ویداد که امیپولس اجازه نمشد.یز شامل میرا نیبود بلکه بعد جسمانات نیاخالق

ن نبـرد غالـب   یـ کـه در ا یتمام کسانياست براییزساند و الگویاو را بگوش ميروزیمارش پ"سازمیخود را زبون م
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را یح مناسـب ین مـورد توضـ  یـ ) در اA.S.Way(ي.اس.ويال تن هستند.ایکه هنوز در اسارت امیز اشخاصیآمده اند و ن
ارائه کرده است:

"ش.یکنم نه سرور خویچون غالم خود رفتار مرا لگام زده ام و با آنیوانیعت حیمن طب"

*****

ستم:یب
ا، رهبر نمونهیحمن

ا یــنحمیتــوان در زنــدگیمــدر کتــاب مقــدس رايالهــام بخــش و بــا عظمــت رهبــرين نمونــه هــایتــرياز جــدیکــی
ک یـ ات یـ رسد امـا خـدا او را بکـار بـرد تـا ح     یبنظر ميار خشک و جدیبسیاودر موافعیعملي.اگرچه روش هاافتی

يوه هـا یت و شـ یل شخصـ یـ و تحلین زمـان ممکـن متحـول گرداند.بررسـ    یالعاده در کوتـاهتر ق خاريرا به گونه املت
رد.یگیاو سرچشمه ميات فردیاز خصوصيوير روش هایو تأثییدهد که کارآیعملکرد او نشان م

ت و منش اویشخص
م.ینیبیممرد دعار او را بعنوان یا تصویت ساده نحمین نگاه به روایدر نخست

یض الهـ یقت که او با تخت فـ ین حقیاز ایم روزه و دعا بود حاکیافت اخبار ناگوار اورشلین واکنش او در مقابل دریاول
، 4: 2، 6و 4: 1داده اسـت ( یل مـ یاو را تشـک یزنـدگ يف نبود بلکه روال عادیا تکلیاست.دعا در نظر نحمگانه نبوده یب

)29و 22و 14: 13، 14: 6، 19: 5، 9و 4: 4
ن یـ ) ا11: 6چـون مـن فـرار بکنـد؟] (    يا مـرد یـ سازد [آیان میش را عیک خطر بزرگ،شهامت و تهور خویاو در برابر 
وس را ارتقا بخشد.یف و مأیۀ اشخاص ضعیتواند روحیر مۀ مذکویان در آیشجاعت ع

یکردنـد حتـ  یمـ یکـه آنجـا زنـدگ   یمردمیم و رفـاه نسـب  یمخروبـۀ اورشـل  يوارهـا یديسـاز بازا بـه  یعالقه و توجه نحم
: 1(دانسـت یم مـ یشتن را در گناهان قوم سـه یخود خوياشکها،روزه و دعابا) او 10: 2نش را به اعجاب آورد(یمخالف
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ان یـ ت والیـ را در طـول راه از حما يطلـب نمـود کـه و   یبود.او از پادشـاه فرمـان  ينده نگریش و آیا فرد دوراندینحم).6
ز از پادشـاه  یـ حصـار شـهر ن  يبازسـاز يالزم بـرا يۀ چوبهـا یا جهت تهین نحمیمختلف بهره مند سازد.عالوه بر ايشهرها
کرده اسـت.هنگام ورود بـه   یبا دقت تفکر ميزیدربارة هرچدهند که اوین امور نشان می: *) ا2افت نمود(یدریمکتوب
: 2دم و در آنجـا سـه روز مانـدم.) (   یم رسـ یکـار از خـود نشـان نـداد (پـس بـه اورشـل       در شـروع يچ عجلـه ا یم هـ یاورشل

ه که برعهده داشـت يت خود و نحوة انجام کاریط و موقعیکامل با شراییو آشنای).اقامت سه روزة او به منظور بررس11
: 2د(یگویسخن نمیاقامتش با کسيت خود در ابتدایاز قصدونیباشد.او حتیميویشیاز دورانديگریاست نمود د

12(
چ یداد.تعلل و طفره رفتن هـ یز نمییخود را تغيشد رأیمصمم ميکه برانجام کاریم بود.هنگامیا اساساً مرد تصمینحم
رمعمول برخـوردار بود.مشـکالت مـردم    یغيجاد وحدت در حدیو ایهمدلیژگیا از ویعت او نداشت.نحمیدر طبییجا

-1: 5، 12-10: 4کـرد( یبرطرف شـدن معضـالت تـالش مـ    ياداد و بریمورد توجه قرار میرا با دقت و حوصله واف
دم:یسـتن اعضـا باشـد ! مـن پرسـ     یگرلم محـ یندارم که شانه هايساها گفته بود که عالقه ایاز کلیکییرهبر روحان).«5

ا گـروه  یچ وجه از شخص یش به هیمات و راه کارهایا در اتخاذ تصمینحم» ند؟یآیک شبان به چه کار میيپس شانه ها
گــر ی).از د7: 5نداشــتند(يبــا مــردم عــادیخ قــوم در نظــر او تفــاوتیبزرگــان و مشــایکرد.حتــینمــيجانبــداریخاصــ

) در 9: 4نبـود( یات و خطـرات اجتمـال  یانگاشتن واقعدهیمانع از ناديوید روحانین بود که دیاو ایات شخصیخصوص
فۀ خـود را  یکرد بلکه وظینمیآنچه برعهده داشت شانه خالين و طاقت فرسایت هرگز از فشار سنگیرش مسئولیبعد پذ
يت کتـاب بعنـوان مـرد   یـ ا در رواید.نحمیکشـ یت بـر دوش مـ  یـ افتن بـه موفق یمشکالت و مشقات آن تا دست یبا تمام

ق در یــ،دقيریم گیامور،صــبور در بحــران هــا،متهور در برابــر خطر،شــجاع در تصــم يقتــدر در اداره و اجــرامحکــم و م
ار در قبـال  یدات و هشـ یـ بـا تهد ییارویـ ن،مصـمم در رو یدار در برابـر مخالف ی،پايغرض در رهبری،صادق و بیسازمانده

ش را بدست آورده بود.یان خورویبود که اعتماد کامل پيدار شده است.او رهبریسه ها پدیتوطئه  و دس
او:يروش ها

مسـئول  یک رهبـر روحـان  یـ یعملين الگویتواند مهمترین امر میداد.ایش را ارتقا میۀ همکاران خویا روحینحم
يبـه عظمـت و و فـادار   يمان و معطوف نمودن افکار آنان از مشـکالت جـار  یختن این مهم را با برانگیا ایباشد.نحم

، از جمله:دادیخداوند انجام م
)20: 2اب خواهد ساخت] (یآسمانها ما را کامي[خدا
)14: 4د] (یاد آوریب را بیم و مهید بلکه خداوند عظیشان مترسی[از ا

)20: 4ما جنگ خواهد نمود] (يما براي[خدا
)10: 8[سرور خداوند قوت ماست] (

یک رهبر روحانیت ینجاست اساس مسئولیست.در اایمانیایموجب بینیگردد اما بدبیمان میمان باعث ببار آمدن ایا
؟روانیمان در قلب پیدن ایبه ثمر رسانیعنی
ۀشـان  یرفـت کـه روح  یمردمـ يا بسـو یـ ن سخاوتمند و گشاده دسـت بود.نحم یریق سایو تشویا در امر قدردانینحم

او از دست مهربان خدا د در قلوب آنان بود.ین هدف او شعله ور ساختن امیف شده و دلسرد گشته بودند.نخستیتضع
اعتماد بـر خداونـد فـرا خوانـد: [و     يان چشم انداز خود آنها را بسویشان سخن گفت و با بیقرار داست با ايکه بر و

که پادشـاه بـه مـن گفتـه بـود خبـر دادم.آنگـاه گفتنـد        یز از سخنانیخود که مهربان بود و نيشان را از دست خدایا
)18: 2ساختند.] (يکار خوب قويبراخود را يام.پس دستهیینماریم و تعمیزیبرخ
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ا نقش الهـام  یار مهم است.نحمیآن بسیت اصالح گردند اما چگونگید صادقانه و با جدیبایص و نقاط ضعف مینقا
بودنـد کـه در   یاو عـوامل ین صـداقت و نظـم عملـ   یـ کرد تا مردم بتوانند بهتر عمل کنند.افزون بر ایفا میبخش را ا

داشتند.ییسهم بسزايش اقتدار ویردم و افزاجلب اعتماد م
نظر قـرار  رايويکـرد.دو نمونـه از برخوردارهـا   یص بالدرنگ برخـورد مـ  یا با علل بالقوه ضعف ها و نقاینحممـد

م.یدهیم
) آنهـا 16-10: 4أس شده بودنـد ( ین دچار یمخالفيهایاز کار فشرده و کارشکنیناشیل خستگیا به دلیهمکاران نحم

ــه هــا   ــد.انبوه نخال ــان را زا يکــامالً خســته شــده بودن ــانباشــته شــده تــوان آن ــو  ی ــود و کــار مطــابق برنامــه جل ل نمــوده ب
سـت  یبایرا مـ يا چه راه کـار یکردند.نحمینمیدر انجام امور کوتاهیه و کارشکنیف روحین از تضعیرفت.مخالفینم

ار یـ کـه در اخت یاتحینمـود و بـا تسـل   يعطوف به خدا نمود سپس آنان را گروه بندگرفت؟ او توجه آنان را میش میدر پ
از مـردم بـه ادامـۀ کـار     یمـ یا مقرر کـرد کـه ن  یک مستقر نمود.نحمیدر نقاط استراتژیده باتیديرا براییداشتند گروه ها

يق هـا یل باشند.مردم با تشوخود به حراست شهر مشغويبرگ هاگر با ساز و یدیمیکه نیلامشغول گردند درحيبازساز
رهبر خود دلگرم شده و با مشکالت موجود پنجه در افکندند.

اد اعتـراض  یـ از بزرگان قوم فریبرخیرحمیو بیخود و سنگدلیاست که مردم به سبب گرسنگین مورد هنگامیدوم
فروختـه شـده   یو بردگـ یبه غالمـ از آنهایآنان در گرو رهن بود و فرزندان برخينهای).زم5-1: 5(را بلند ساختندخود 

فرزنـدان  يره روزیـ به انـدازة ت يچ امریخود نداشتند.هينهایبازپس گرفتن فرزندان و زميبرایچ استطاعتیبودند.آنان ه
او به ز است.یمملو از نکات عبرت آمیا در برابر معضل اجتماعیک و راه کار نحمیۀ مردم نبود.تاکتیف روحیموجب تضع
ن قـوم را  یسـپس بززگـان،و متمـول   نمود.يمانه بـا آنهـا ابـراز همـدرد    یبا دقت کامل گوش فرا داد و صمشانیاعتراضات ا

او چـه  ی) اقتـدار روحـان  11: 5ع در استرداد هر آنچه که به گرو گرفته بودنـد شـد(  ی) و خواستار تسر7: 5نکوهش نمود.(
اظهار کردند: يبزرگ بود ! سران قوم در پاسخ و

)12: 5م آورد.] (یبه عمل خواهيم نمود و چنانکه فرمودیشان مطالبه نخواهیاز ام کرد و ی[رد خواه
18: 8ان مردم رواج داد.(یا اقتدار کالم خدار را دوباره در مینحم(

توانست دوام داشته باشد.او بطـور  ینميادین مهم مدت زیان قوم انجام داده بود بدون ایکه او در میاصالحات
مـه  ید خیا عیآکنده نموده بود.نحمین امر اعمال او را از اقتدار روحانینمود و همیمرااحکام خدا را اجيجد

توان تصور کرد کـه  ی) م14: 8ا نمود(یوشع تا به آن روز بجا آورده نشده بود مجدداً احیبعد از زمان ها را که 
د قـوا  یـ د استراحت و تجدین عیاز اياستقبال پرشورهچيو پاسداريبازسازيمردم خسته از کار طاقت فرسا

بعمل آورده اند !
) زان پـس  5-3: 9ان کاهنان بـود( یان قوم و هم در میزانندة توبه و اقرار به گناهان هم در میقرائت تورات برانگ

سـبت مجـدداً مـورد    ی).فرمـان آرامـ  9-4: 13اقـدام نمـود(  ن ب کـاه یاشیکل از مطامع الیهيا به پاکسازینحم
صـورت گرفتـه بـود گسسـته     همسـایه که با اقـوام  ییزناشويوندهای) و پ15: 13ت(م و اطاعت قرار گرفیتکر
).30: 13ر گشت(یگانه تطهیز بی) و قوم از هر چ25-23: 13د(یگرد

ش از آنکـه سـران قـوم را از قصـد و هـدف خـود آگـاه سـازد بـه          یپار مهارت داشت.یبسیا در سازماندهینحم
یاو در بررسـ )16-11: 2ش رو داشـت بدسـت آورد(  یز آنچه پـ ایواقعيت پرداخته و برآوردیموقعیبررس

کـامالً  ين بازسـاز یت هـر گـروه در حـ   ین زده بود.محـدودة مسـئول  یز حـدوداً تخمـ  یکارآمد را نيروهایخود ن
یدانست کـه هـر کـدام در چـه قسـمت     یشناخت و میا فرد فرد سران هر گروه را بنام میمشخص شده بود.نحم
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گـران فرصـت   ینگونـه او بـه د  ی).بد2: 7م فرمان دادم.] (یا را بر اورشلیو حننینموده بود [آنگاه برادر خود حنان
امـور قـرار   یا تـرس خـدا فـوق تمـام    یـ نحميل کننـد.برا یبالقوة خود را به فعل تبـد یتیریمديت هایداد تا قابل

داشت.
ــ ــا یشــــــ ــت هــــــ ــا مخالفــــــ ــورد او بــــــ ــازمان يوة برخــــــ ــه در یســــــ ــه کــــــ ــکافتــــــ ال                                                                                                                           اشــــــ

ــات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ی              اثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.فائق آمدن بـر مخالفـت   ینید و ارعاب و توطئه چیه،رخنه کردن،تهدیدر قالب اهانت،کناییرساند.مخالفت ها

ن واکنش او مطابق معمول دعـا  ینخستان امواج بود.یر خدا از میت مسیقاطع در هدايازمند حکمت و رهبریها ن
ینمود.او قاطعانه اجازه نمـ یمدات سهل یده انگاشتن تهدیافت نادیینان می).چون در دعا اطم9-8: 4د(بو

).16: 5ز بجا آورد(یالزم را نياط هاین حال احتیاش منحرف سازند و در عیرا از هدف اصليداد که و
ج ی) حصول نتـا 20: 4به عقب ننهاد(یا گامر خود به خدیمان خلل ناپذیتاً و بلکه مهمتر از همه او هرگز از اینها

چ یا هـ یـ نانـه است.درخصـوص نمونـۀ نحم   یمنوط به نگرش واقع بیز در عرصۀ رهبر روحانیت آمیمثبت و موفق
ن مورد وجود ندارد.یدر ایشک

)15: 6(د.]ی[پس حصار... به اتمام رس
*****

پایان


