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انهجسور يرهبر

١

م كار و تالش مداو يهاين كتاب نتيج يمحقق ساختن ايده و هدف اوليه
يك تيم بوده و همه رهبران از اين امر واقفند. والري بل كسي بوده كه در 

بارها را براي تحقق اين امر متحمل شده ترين ي نخست سنگينهاسال
دست نوشته را با  يهااست. او كسي است كه نه تنها صدها برگ موعظه

دقت خوانده بلكه در تعاليم متفاوتي كه در مجامع مختلف درباره رهبري 
يم پويا كه قصد نگاشتن كتابي را دارد به دقت به تعالاي همانند شنوندام هداشت

گوش جان سپرده است. از او به خاطر شكل دهي و نظم بخشيدن به موضوع 
 به جاي تعويض مبلمان و اساس ؛اين كتاب متشكرم. همسر من لين يهاولي

دادم پذيرفت ويرايش نهايي دست ميپيش بايد انجامش  هاخانه كه مدت
ي اين كتاب را انجام دهد. او بهترين ويراستاري است كه تا كنون هانوشته

اين كتاب تمام شده و احتياجي نيست كه در موردش بيشتر سخن  ام.هديد
 بگويم.
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ي من نقش بزرگي ايفا هادر همه فعاليتكسي است كه  ؛معاون من جين
كند و در اين پروژه نيز او به خوبي عمل كرد. جيم و كريس افرادي مي

هستند كه مكاني را براي نوشتن اين كتاب در اختيار من گذاشتند. درست 
شد و وقتي براي مان باقي نمانده و ميدر زماني كه مراحل نهايي انجام 

گرفته بودند جيم همواره دستش را بر دوش من خانواده ما تحت فشار قرار 
زرگي تواند كمك بميحقيقتاً اين كتاب ": كردميفشرد و به من يادآوري مي

  "به رهبران كليساها نمايد.

توانم درباره جماعتي بگويم كه اجازه دادند راه پر پيچ و خم بلوغ ميو اما چه 
دين خود را به كليساي  توانمميدانم كه هرگز نميدر رهبري را بپيمايم. 

ادا نمايم. اين كليسا بيش از هر كليساي ديگري كه در جاهاي  ؛ويلو كريك
توانسته اعمال باب دوم را زندگي كند و شبان چنين ام همختلف دنيا ديد

جماعتي بودن آن هم براي بيست و هفت سال افتخار بزرگي است كه هر 
  كنم.ميروزه خدا را براي آن شكر 
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 هاام. در طول اين سالسي سال براي نوشتن اين كتاب صبر كرده
تاب اين ك يام، اما به نظر من هيچ كدام به اندازهي بسياري نوشتههاكتاب
يي كه موضوعات اين كتاب به آن هاو ايده هااند. واژهگذار و قوي نبودهتأثير

اق و ه نمايانگر اشتياختصاص دارد تنها موضوعاتي انتزاعي نيستند بلك
  اند.فعاليتي هستند كه زندگي مرا در بر گرفته

و كارهاي گروهي  هادر مورد برخي از موضوعات اين كتاب در كنفرانس
 هامكه اين تعاليام هي بسياري وسوسه شدهاسال ام.هبسياري صحبت كرد

اين تهيه كنم. اما هميشه در آخر به  هاآوري كرده و كتابي از آنرا جمع
كه هنوز آمادگي كافي براي ارائه چنين موضوعي يعني ام هنتيجه رسيد

كردم ميرا ندارم. هر وقت فكر تر اهميت عطاي رهبري به جماعتي بزرگ
ل جديدي با مشك ؛آماده نوشتن چنين كتابي هستم در كليساي ويلر كريك

م و ندار داد آمادگي الزم براي اين كار راميشديم كه به من نشان ميروبرو 
عدم آمادگي مرا  القدسروحكردم كه ميي مختلف احساس هابارها در زمان

   "صبور باش بيل!" :گويدميكند و مي تائيد
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دليل اينكه نوشتن اين كتاب براي مدتي طوالني محقق نشد آن بود كه 
ي هانمودم. در سالميبايد براي نوشتن آن تجربه و آمادگي الزم را كسب 

جسارت و قاطعيت من در مقابل حكمت و حساسيتي كه بايد  اوليه خدمتم
دادم متناسب نبود. بنابراين فوراً ليست بلند بااليي از ميدر كارها به خرج 

كردم. ليستي كه به خاطر طوالني بودن آن مياشتباهات رهبري را تهيه 
شد در كتاب گينس ثبت شود. اما به فيض خداوند افراد با محبتي اطراف مي
ا احاطه نمودند و آماده بودند كه در اين آموزش در كنار من باقي بمانند و مر

ن پيمودن اي. رفت را پيموديمميما با هم فرآيند و راهي كه به سوي بلوغ 
  راه تقريباً سه دهه به طول انجاميد. 

چند ماه پيش، تولد پنجاه سالگي خود را جشن گرفتم. پنجاه سالگي  
نتظار خود غرق در افكار و تفكر در مورد مسائل زماني است كه بيش از ا

شويد. تجربيات گذشته و حال خود را به عنوان يك رهبر سبك ميمختلف 
سنگين نمودم و به اين نتيجه رسيدم كه شركت در كالس رهبري به مدت 
سي سال كه با دروس عملي يعني خدمت در كليساي محلي همراه بوده 

د كه خواهم فكر كنيميتاب آماده كرده است. ننهايتاً مرا براي نوشتن اين ك
ه آيد من هميشميزماني كه موضوع رهبري به ميان  ام.هالتحصيل شدفارغ

شد كنم. رمانم چون مشتاق آن هستم كه همواره مييك دانش آموز باقي 
اكنون زمان آن فرا " :گويدميبه من  القدسروحكنم كه مياما احساس 

   "آموزان ديگر در ميان بگذارم.م را با دانشآموزمي رسيده كه آنچه

د تا بتوانم در مورام هي بعدي تمام تالش خود را كردهابنابراين در بخش
عمل كرد يك رهبر غريزه و محدوده كارهايي كه رهبران بايد انجام  يهنحو
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گويد ميي رهبري سخن نهاتئوري يدهند توضيح بدهم. اين كتابي درباره
  دروسي عملي و ثابت شده است. بلكه در مورد 

 ي ديگر مفيد است وهاخواندن اين كتاب براي مديران بازرگاني و زمينه
تند نيس هارا ارتقأ ببخشد اما مخاطب اوليه من آن هاي آنهاتواند تواناييمي

خود را وقف اين  هابسيار مهم است اما دليلي كه آن هازيرا هر چند كار آن
. قدرت تغيير دنيا را ندارند هايك اصل مهم است يعني آنفاقد اند هكار نمود

 برد همكاريميگردد و ضربان قلبم را باال ميآن چه باعث شور و شوق من 
و ارتباط با رهبران كليساهاي محلي است. زيرا ايمان دارم كه كليساهاي 
محلي اميد جهان هستند. با تمام وجود به اين حقيقت ايمان دارم كه اگر 

ان اين موضوع را درك كنند و بر اساس آن عمل نمايند، كليساها رهبر
تعاليم  انتظار دارد. هاتوانند تبديل به مراكز نجاتي گردند كه عيسي از آنمي

خدمات  و مؤثرپويا، خالقيت در پرستش، مشاركت عميق و صميمي، بشارت 
-ايمان جويان وبا دلي شاد با يكديگر تركيب خواهند شد تا قلب و فكر حق

تقويت خواهند شد و باعث ايجاد تغيير و تبديل  هاداران را تازه سازند. خانواده
  توانند دنيا را تغيير دهند.ميگردند و نهايتاً ميدر جوامع 

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

ي در دنيا به رهبري خود ادامه دهند و با فيض و بركت خداوند و مؤثرطور 
كليسا تبديل به آن چيزي شود كه از او انتظار ، رهبري اين خادمين وقف شده

  يعني نيرويي كه ابواب جهنم نتوانند بر آن استيال يابند.، رودمي
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  رهبري يهاآفت

در كنار آوار به جا  ،ي سازمان تجارت جهانيهاله به برجوز بعد از حمَده ر
 يهعآن واقهاي هولناك پيامدصفر بودم و با تأثر  يهاز حادثه، در منطقمانده 

نهتن مَ يهمنطق ٢٠٠١سال سپتامبر  ١١در صبح كردم. ميرا نظاره  تاريخي
  .بودشده جنگي اي ههمانند منطق ،نيويورك

 و گروگان نبودند بلكه تنها مرگ قربانيان را ، دنبال زندانيهاتروريست
 اكثر و در آن روز كشته شدندبي گناه انسان هزار  سه در نتيجه .خواستندمي
ا نيز ر شان خداحافظي يا در آغوش كشيدن عزيزانحتي فرصتي براي  هاآن

  .نداشتند

را م براي بازديد از آن منطقهميزبان من بودند، نيويورك  ي كه ازمقامات
 هارجبسقوط محل سوي به  اًمستقيم ي بازرسي عبور دادند وهاگاهايست از

 خم شده را جا به جاي هاكه تكه آهن ييهاجرثقيل يهسايهدايت كردند. 
 و صفي طويلدر حال جستجو بودند آوار  مياندر امدادگراني كه  ،كردندمي
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 .دكرميجلب توجه  كردندميدست به دست  راخاك  ي پر ازهاسطلكه 
 جاني را نجاتاي هتا شايد با صداي نال كردندميكار امدادگران در سكوت 

  .كنممينفراموش  گاه را هيچدقيقه  نودآن  بخشند.

كه د بودناي هفاجعآن از بيان شدت قاصر  نيتلويزيو يهانامهبر و اخبار
بر  توانستمميتنها كلماتي كه . ش بودمدشاهمن در آن يك ساعت و نيم 

   "! غير ممكنه" :اورم اين بودزبان بي

تصويري كه در ذهنم از فرو ريختن آن دو برج داشتم تصوير دو ستون 
و  داحت يك زمين فوتبال را در بر گيرمستوانست ميدر حال ريزش بود كه 

واقعيت  متأسفانهولي  .به اندازه كافي عظيم و فجيع بود هنيتصوير ذهمين 
 امالًچند خيابان ك! ويرانهمربع  يك مايلِ .بود ذهنيتماز تر برابر فجيع صد

سقوط  طبقه داشت ٤٠كه حدوداً  ساختمان كوچكيك بودند.  نابود شده
  در حال ريزش بودند. نيزو چند ساختمان بزرگتر  بودكرده 

ويي گبودند كه شده كالهاما فدرال اُشبيه ساختمان  هاساختماناز بعضي 
همه تر ي پايينهار خياباند انفجاري صورت گرفته است. هاآن جلوي
  كرده بود. مرا شوكه خرابيت عوس خرد شده بودند. هاشيشه

 يايثار امدادگران "!ممكنه غير "تكرار كردم و گفتم: اين جمله را دوباره 
 ييبا دستاني خوني و پاهاروز هم چنان  دَهاز گذشت  پسديدم كه مي را

ه ب را توصيف كنم، هاآنبا بودن توانم مين .تاول زده مشغول حفاري بودند
  بودم. هاآن راسخخستگي و عزم  شاهدو  كردممينگاه  هاچشمان آن

هم  .توانستم تصميم بگيرممين .حضور داشتندجا  آن امدادگرهزار  هاصد
د بايد بري .بايد استراحت كنيد ،!بسه"كه بگويم  هاخواستم به آنمي
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  :را بفشارم و بگويم هاآني هاهنخواستم شاميو در همان حال  "ن توهاخونه
ما دنبال ش چونخواستم كسي مياگر من زير اين آوار بودم  تسليم نشويد، "

  ".من بگردد

اولين باري بود كه چنين  براي همينام هنداشت حضورهرگز در جنگي 
ما باز ا نداشتندفرط خستگي توان ايستادن با اين كه از  ديدم.مي افرادي را

 ام دهند.انجكار ديگري  توانستندمين كردند. زيراميكنكاش  رااجساد  بين
روح چنين افرادي كنم. زيرا عمل كرد مينهرگز فراموش را  هاآن خدمتِ

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

دگان نبازما . در آن جابردتر تاكسي مرا به چند خيابان پايين بعد از آن
انده بچس طويل، به صورت نامرتب ديواريشان را بر عزيزاني هاعكس
ر غي" :گفتمبا خود دوباره  كردممينگاه  هاعكس بهكه . در حالي بودند

ادر به ق ،سوگيزنان و كودكان با چنين ، مردانكه اين  هغير ممكن "!ممكنه
  ادامه حيات باشند. 

متحرك در اي همردو چون زدند ميقدم  آن ديوارامتداد مردم در 
ممكن  غير .بودند شانانفرزند يا دوست خبري از پدر، منتظري شهر هاخيابان

ا بنوشند يا بخورند يچيزي توانستند مين بود كه بتوانند به زندگي ادامه دهند.
  .برگردندخبري به خانه و بدون اطالع 

نستند تواميچه كار ديگري  كردم.ميرا درك  هاآن وضعيتو  احساس
دفون ميكي از دوستانم زير آوار  شانا، تاد يا انجام دهند؟ اگر خانواده من لين،

چسباندم و ميديوار  بهشان را  عكس كردم.ميمن هم همين كار را  بودند
  گرفتم.ميرا ها از هر رهگذري سراغ آن
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 ،دادممياشاره به هتل  برگرداندنمتاكسي براي راننده به كه  در حالي
 قصد زيرا رم،وبر زبان بيارا بعدي  "غير ممكنِ"تا ام هردم آمادكاحساس 

ل عام يك و قت تصيباين مُعلت  .مرا داشتموجود حقيقت ترين پوشاندن تلخ
وهي از هم گر يهعامدان يهبلكه نقش ،ي نبودطبيعي يا اتفاق عجيب يهحادث
ان عامل طوفيا  گردباد سيل، جابه جايي صفحات زمين، و زلزله .بودمان نوعان

 يهشنق يهنتيجا احاطه كرده بود ركه ماي مرگ و ويرانياين ويراني نبود، 
 زمان پخش خبردر  خودافراطي و پر از نفرت ي هاديدگاهبا بود كه افرادي 

  ند.كوبيدميرا به هم خود ي هاپريدند و دستمياز خوشحالي باال و پايين 

تواند مينجه شرير تا به اين حد به هيچ و "!غير ممكنه"فرياد زدم هم باز 
 .تاين حقيقت داشمتأسفانه لي و. بگذارد تأثيرمردم و احساسات  افكار بر

ط مانند شرايكه  در حالي بود. مشهودرنگ شرير پشت اين اتفاقات  حضور پر
اي ند هيك بار ،غم تمام وجود مرا احاطه كرده بودو  بودزير خاكستر  يآتش

و طنين  "!كليسا اميد جهان است " :د بر آوردفريااز درونم  اميد بخشي
ين . اشدقطع به ناگاه  شدميدر ذهنم تكرار كه  " !هغير ممكن "اندوهناك 

يي كه با هاسازمان خواهم عمل كردمينالبته  كردم.ميرا به وضوح درك 
به ياري مردم شتافتند را كم خود اعمال خير خواهانه و سرشار از محبت 

  .ارزش جلوه دهم

ماسك و ، ي تميزهاچكمه در آن روزها صليب سرخ دست كش، 
 ي نوشيدني محصوالتهاتوليد كننده .كردمياهدا به امدادگران يي هاجوراب

 ،دوستانهبشري هاوهگر دادند.ميرايگان در اختيار امداد گران قرار خود را 
دند اي قربانيان تشكيل دهادهاي پول چند ميليون دالري براي خانوهاصندوق

ايد ب هاآمريكايي خدماتاين ميبراي تما و شدنسرازير كه  ييهاو چه پول
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ولي كار  .كنمميافتخار هم طور كه من  ناهم ،افتخار كنند شانبه خود
كه  در حالي در حال انجام بود. ،منهتن شهر هصحندر پشت  عميق تري

كمك  رايي خيريه بهابه گروهداوطلبانه  كليسا اعضايخيلي از شبانان و 
  فراتر از اين مرزها رفتند. هابعضيمردم پيوستند به رساني 

 ساختمان ادارات، ،هامسيحيان عادي مثل من و شما در رستوران
سخن هاي روحاني از نياز و نشاط با جسارتو  رفتندي موقت هاپناهگاه
عا د گروهاي كوچك با مردم گريستند،در ي انفرادي و هادر مالقات گفتند.
در آغوش گرفتند و را  هاآن گوش فرا دادند، هاآني هادل ددربه  ،كردند

  تسلي دادند.

 ايهناگفتي هاداستان ادامه داشت.به طور مستمر تا روز آخر اين روند 
انعكاس ي خبري هاشبكه دراز آن  جزئياتيحتي كه هيچ وقت وجود دارد 

  نيافت.

 فيزيكييازهاي ن در حال رسيدگي به خيريهي هاهمانطوركه سازمان
 يراشفا ب اهداي "خود بود: موريتأمدر حال انجام نيز كليسا  ،بودندمردم 
  ".انيي عميق روحهازخم

ود بر بتأئيدي و مهر  گذاشته بود منبر  يعميق تأثير كرد كليسا عمل
 هاعتقاد ب، شده بود نهادينهدر من گذشته  سال ٣٠طياعتقاد راسخي كه در 

 تحققو  دبر زمين دار يسازمنحصر به فرد و سرنوشتموريتي أاينكه كليسا م
مسير  دربه درك رهبران كليساها و بسيج جماعات كليسايي  گيآن بست

دانم ميتكرار نشود ولي  هيچ جائيسپتامبر  ١١اميدوارم اتفاقات درست دارد. 
اعمال خشونت آميز و صدماتي ي چون فجايع ديگردنيا همچنان شاهد 



  
انهجسور يرهبر    

١١ 
 

و قلب خداوند را  را آكنده از غم خواهد ساختي ما اهكه قلبخواهد بود 
  .خواهد شكست

بر اما ص يي قادر به درخشش خواهد بود؟هاآيا كليسا در چنين تاريكي
 عقب برگردم و از شروعبه  ميكبگذاريد  ،از موضوع فاصله گرفتم كنيد.
  .بنويسمبا كليسا خود  يهتجرب

  

  زيبايي كليسا

زندگيم با آن روبرو شدم براي هميشه تمام  ٧٠كه اوايل دهه اي هتجرب
بت ثدر كالجي  .كردآن تقسيم از قبل و بعد دو دوره به تغيير داد و آن را را 

 هادانستم كه كالسميعهد جديد بود. ش مدرك پيش نيازكه  نام كردم
تنها ه كمطمئن بودم  !اجباري يكتاب مقدس يهدور .بايد خسته كننده باشند

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

 ست.امن دانستم انقالبي روحاني در كمين ميدر آن لحظه به هيچ وجه ن
صميم استاد ت ،كردم وقت رفتن استميدرست زماني كه فكر  انتهاي كالس،

مد آ پائيندفترش را بست و از پشت تريبون  .ادامه دهد گرفت كه درس را
  .قسمت نمودخود ساله  ٢٠جوان و صادقانه را با دانشجويان  حقايقيو 

روزي جمعي از ايمان داران كه خود  :شروع به تعريف كردن نمود و گفت
 رفتيمپيش  القدسروحشان با قوت  و زندگيبودند را كامالً وقف خدا كرده 

گريستند ميخنديدند و مي هاند با يكديگر رو راست باشند. آنتصميم گرفت
  كردند.ميدعا و پرستش  روح و راستيو در 
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به هم بيشتر نزديك شوند. كردند تا ميبر طرف  اغنيا نيازهاي فقرا را
 وداز بين رفته بجنسي  - دياي نژهاكردند كه شكافميطوري با هم رفتار 

  .وجود نداشتفرهنگي  برتريو 

آن جمع گويد. ميباب دوم درباره اين جمع سخن اعمال رسوالن 
 وكرد مي هديهاز زندگي  ديدگاه جديديكليسايي بود كه به بي ايمانان 

نگاهي چنان بي پروا،خالقانه و پويا  .گشته بود هادگرگوني آنايجاد باعث 
 :٢ل و كالم خدا در اعما قادر به مقاومت در برابر آن نبودندبي ايمانان كه 
  ".افزودميشان  خداوند هر روزه نجات يافتگان را به جمع " :گويد كهمي ٤٧

چنين چ گاه هي سف بار و رويايي بودند.أنانوشته دكتر بليزكيان ت جمالت
 شده بود. غالببر من  حسدر واقع اين  .در خود احساس نكرده بودمميالزا

ن سخنان در روحم با آ ندايي هماهنگناگهان اشك در چشمانم حلقه زد و 
ر د وضعيتچرا اين  ايي؟بكجاست آن زي از خود پرسيدم:شد.  طنين انداز

  ؟ارددچنين پتانسيلي نيز كليسا امروزه آيا  كليساي معاصر وجود ندارد؟

 باب دومطبق اعمال رسوالن  بر شدم و آن رويا آن رويااز آن روز اسير 
: چرخيدميتي در ذهنم سئواال يبعد يهاو ماه هاهفتهذهنم نقش بست. در 

شود يمبنيان نهاده شود؟ چه  بيستمچه خواهد شد اگر جمعي راستين در قرن 
واهد چنين جنبشي جهان را دگرگون خ فتد؟ااگر اتفاق اورشليم در شيكاگو بي
  .خواهد نمود يكرد و مردم را وارد عصر ديگر

 ارويا و پتانسيل كليساي محلي مر من با اين ديدگاه حركت كردم.
 با تعدادي از همكارانم ١٩٧٥در اين ديدگاه توجه به با  مجذوب خود كرده بود.
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سال اشتياقم مشتعل و  ٣٠بعد از  هنوزو  كرديم تأسيسرا  ١كليسايي
  يم پا بر جا است.هاتالش

  

  قدرت كليسا

ير قلب تغيآن در كليساي محلي قدرت  يهجنبترين زيباترين و اصلي
غيير به وضوح نياز تبود كه آورم كه كجا و كي ميد دقيقاً به يا ست.هاانسان

  م.شد "بر انگيخته" از درونتوان گفت مي را احساس كردم. پيرامون خود

از  و سپس شدمز كشور خارج تعليم اكه براي بود  ٨٠ يدر اويل دهه
كرده مدتي بود كه اخبار را مطالعه ن گشتم.ميفرودگاه پرتوريكو به آمريكا باز 

  .ودماخبار جديد بروزنامه و دنبال مشتاقانه شنه خواندن اخبار بودم و بودم و ت

در جا ليواني صندلي هم را ام هخريدم و ليوان كاغذي قهواي هروزنامپس 
  .نمودمروزنامه را باز كردم و شروع به خواندن اخبار  سريع گذاشتم.

د ودنكنم با هم برادر بميكه فكر  بچهدو  .دبر پا شاي هناگهان همهم
ساله  ٥و كوچكتر حدوداً ساله  ٨ يا ٦بزرگتر برادر . زدندميكتك همديگر را 

 يمكرا نگاه كردم و  هابراي چند ثانيه از باالي روزنامه آنآمد. ميبه نظر 
شان مكدر شدم اما در مقايسه با هيجان اخباري كه در حال از مزاحمت

 با خود نداشت.اني چند اهميت هاآن يهبودم كشمكش كودكان خواندنش
 "بم"ه خواندن ادامه دادم كه ناگهان و ب "!بچه هستند ديگه".فكر كردم

                                                           
١ - WILLOW CREEK COMMUITY CHURCH  
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روزنامه را پايين آوردم ديدم كه برادر بزرگتر به صورت برادر  صدايي بلند شد.
  .ستادر حال گريه با صورتي ورم كرده پسر كوچك و  زده يكوچكتر مشت

پايان  به اين خشونتگشتم تا يم هاوالدين اين بچهپاچگي دنبال با دست
در همان حال پسر بزرگتر  .سكوت كل سالن پرواز را در بر گرفت د.نده

اقت ط زمين كرد.بر و او را نقش نمود پسر كوچكتر نثار نيز مشت دوم را 
اين  والدين " :و گفتم كرده رو به جماعتاين يكي را نداشتم و بي اختيار 

  بود.اما پاسخي ن "كجا هستند؟ هابچه

 هاي برادرشمواز  قلدررفتم پسر مي هادر حالي كه من به طرف بچه
 آخرين اعالن پرواز را كوبيد.ميسرش را به زمين  "بوم،بوم،بوم"و  گرفته

ر موريت را رها كردم و پسر بزرگتأكه م صحنه وحشتناك بودشنيدم اما آنقدر 
ني با صورت خورا  ركوچكت با دستي پسر .را از هم جدا كردم هاآنو  گرفتمرا 

 :گفت و نزديك شدهمسئول پرواز برادر بزرگتر را گرفتم.  و با دست ديگر
از هواپيما در حال پرو سوار شويد.سريعاً يبل هستيد بايد ها يااگر شما آق"

  "است.

كردم و با عجله به سمت و جور را جمع  مرا رها و وسايل هاآنلي با بي مي
 "تم و به مسئول پرواز گفتم: به عقب برگشدر همان حال و هواپيما رفتم 

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

وانستم تميو صندليم را پيدا كردم اما نشدم تلو تلو خوران سوار هواپيما 
را برداشتم و شروع به  يورزش يهپس مجل .كنم را فراموش هاآن بچه

 تاتم برداش ديگري يهمجل توانستم تمركز كنم.ناما  نمودم.اي هخواندن مقال
م آن كه بتواناميد اين با  چه اخباري وجود داردي جديد هاببينم درباره فيلم

  .اتفاق را فراموش كنم
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با  القدسروح،كردم آن موضوع را فراموش كنمميسعي همان طور كه 
كن كه ن تالش بگذار اين واقعيت قلبت را فرا بگيرد، " :قلب من سخن گفت

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

  در آن زمان افكار مختلفي فكر مرا به خود مشغول كرده بود. از خود
چگونه جائي  هاآنمدرسه  "؟ بودندكجا  هابچهوالدين اين  " پرسيدم:مي

راهنمايي و اميد  كسي هست كه محبت، هابچه آن يهمدرسآيا در است؟ 
سالگي  ٨اگر در  ؟چگونه خواهد بود هاآنآينده  پيش كش كند؟ هاآنرا به 

 گلوله؟ چاقو؟ كند؟ميپرتاب چيزي چه سالگي  ١٨كند در ميمشت پرت 
يا در  ؟خواهد داشتاي هآيا همسر و شغل آبرومندان عاقبتش چه خواهد شد؟

مسير زندگي تا ملزم شدم  القدسروحتوسط  ناگهان " سلول زندان؟
 مرا يك به يك از ذهن موضوعاترا تغيير دهم و  يكودك اينچنين اهليونيم

با تصويب  توانيمميشايد اگر دولتي وظيفه شناس انتخاب كنيم  گذراندم.مي
  .دهيمزندگي چنين افرادي را تغيير  ي درستقوانين

ا ب هادانم دولتمي ي خواهد داشت؟ اشتباه برداشت نكنيد،تأثيراما 
ت به مردم خدم دهند.ميعالي انجام  خدمتيامعه ج برايتصويب قوانين 

  چه؟اما سياستمداران  .شرافتمدانه استعملي 

 به واشنگتن ارشدمقامات براي مالقات با  ٩٠سال در دهه  ٨ به مدت
 هامحدود است.آن هاقدرت آنچقدر سال پي بردم كه  ٨اما در اين  رفتم.مي

زيني محبت به جاي نفرت جايگو  ميي زخهاروح ،هاقادر به شفاي قلب
 دنتوانمين .ايجاد كنندو توبه صلح ، آشتي بخشش، توانندمين هاآن .نيستند

يدم درا  هاآن در فرودگاهكودك كه آن دو  مانند يكودك هابه مشكل ميليون
. دمگذرانميرا يك به يك از نظر  هاي مختلف و نتايج آنهاراه حل بپردازند.
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رماني ي خود دهاتواند دورهمييك استاد  كند. ل زائياشتغاتواند مييك تاجر 
ي روان شناسي پيشرفته هاتكنيكرا آموزش دهد.  رفتار ي اصالحهاروشو 

تند هس مفيد هااينو همه كنند تا ما به خودشناسي دست يابيم ميكمك 
  نيستند. هاولي هيچ كدام قادر به شفاي قلب

اكي كره خ بر ايننجام چنين كاري ا من باور دارم تنها قدرتي كه قادر به
اه غلبه گن رقدرتي كه ب است قدرت محبت عيسي مسيح است. سقوط كرده

ر تواند اين دنيا را تغييمي. او دشمنان را صلح بخشيدو  را شفا هازخم و كرد
  دهد.

اين  و رساندن پيغام محبت مسيح به كليسا سپرده شده است يهوظيف
اين بدان معنا است كه آينده جهان  دهد.ميار خود قر تأثيروظيفه مرا تحت 

در دستان كليساهاي محلي من و شماست. بدون كليساهاي زنده پيام محبت 
 همه جا را احاطهو محروميت  شرارتو شادي به جهان نخواهد رسيد و 

قوي و ي هات. چون جماعگونه نخواهد شد دانم كه اينمياما  .خواهد كرد
تواند يماين تغيير و  خواهند داد ر تاريخ را تغييردر حال رشد كليسايي مسي

  بگيرد.ت أفقط از كليسا نش

  

  پتانسيل كليسا

تجسم مشكلي بود كه  شاهدش بودمكه در فرودگاه خشني  يهواقعآن 
ا در هواپيما ب القدسروح نكاتي كه يهچكيد .مانده است مسكوتدر جهان 

 اه حل اين معضل تبديلتنها ركه  رساندمياين مفهوم را گفت من سخن 
  .ئيد شدأت حقيقتاين زنده اي هتجربالهي است و مدتي بعد با 
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بت مشغول صحكليسا تمام كرده بودم و در سالن را در ويلو ام هتازه موعظ
واستند و خ بود به نزدم آوردنددر پتو پيچيده شده را كه زوجي كودكي  .بوديم

و را كه مادر پت بپرسمبچه را اسم  خواستممي كه براي فرزندشان دعا كنم.
وسط  كنار زد و من با ديدن صورت آن كودك نزديك بود از حال بروم.

فس ن چگونهكه او و معلوم نبود بود داخل فرو رفته سمت صورتش كامل به 
 .. اوه!. .. اوه! خداي من. اوه! خداي من " :مويتوانستم بگميفقط  كشد.مي

  "خداي من 

خواهيم مي هفته ديگر زنده است. ٦يلي است و تا گفتند اسم او ام هاآن
 :فتمبه سختي گ براي او دعا كنيد تا محبت ما را نسبت به خود احساس كند.

ا به عنوان كليس" :پرسيدم هااز آن اميلي دعا كرديم. يو برا "دعا كنيم. "
 .هنوز متحيرم پدر كودك به من داد از جوابي كه "؟آيدميچه خدمتي از ما بر 

از  هاگروه خانگي عضو هستيم و آنيك ست در هاسال ما خوبيم، :گفت او
ه رسيد به خان هاروزي كه خبر به آن همسرم مطلع بودند. شرايط بد بارداري

ز را تميما حتي خانه  هاآن در روز زايمان با ما در بيمارستان بودند. ما آمدند.
 م.قعيت كنار بيايياو به ما كمك كردند تا با مان غذا درست كردند. و براي

در حال  " ند.نزميمرتب براي ما در دعا بودند و روزي چند بار به ما زنگ 
 ": گفت هايكي از آن صحبت بوديم كه چند زوج ديگر دور ما را گرفتند و

  ".در كنار هم هستيمما هميشه در كليسا 

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

بعد از اينكه با هم دعا كرديم، رفتند و همين كه از من دور  دادند.ميانجام 
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ر بدون كليسا قاد هاآنآيا  روند؟ميكجا والدين او  :شدند از خود پرسيدممي
  ؟ بودندبه تحمل چنين مصيبتي 

درت و ق زيبا و غير قابل توصيف است.مل كند وقتي درست عكليسا 
 ا شفاشكسته دالن ر ماتم زدگان را تسلي و است. اعجاب انگيزپتانسيل آن 

نياز نيازمندان را رفع و آغوش  .پاسخ سئواالت حق جويان است .بخشدمي
ي . آزادگشايدميستم ديدگان و سرخوردگان  خود را براي فراموش شدگان،

ي انسان عظيم هاهر قدر زجر كند.ميپيش كش ديد را جزندگي و از اسارت 
ليساي محلي ككند. ميعمل تر پتانسيل كليسا براي شفا و آزادي عظيمباشد 

  دارد.كليسا وجود ن يهمشابهيچ سازماني از تصور ما دارد،  فراتر يپتانسيل

  

  شادابي كليسا

خود را  تاگر كليسا رسال ،تواند با كليسا رقابت كندمينسازماني هيچ 
شكاف  ٨٠ يدهه اواسطدر هستند.  "اما و اگر" هااما اين انجام دهد.درست 

و مردم  فتياميرا  گمشدگان. كليسا بايد ديدمميعجيبي در رسالت كليسا 
ه اما شاهد آن بودم ك كرد.ميو فقرا را دستگيري  ساختميرا شاگرد مسيح 

 رفتم از خودميهر جا ود. كليسا مرده و قلب تپنده خود را از دست داده ب
 "ت؟كليساها چيسعامل حيات بخش و سرزندگي علت چيست؟ "پرسيدم مي
ا از نظر گيرد امميت أدانستم كه قوت و زيبايي كليسا از وجود خداوند نشمي

يايي جغراف مكانآيا  كليساي زنده چيست؟يك  يهازميني علت و مشخصه
ر رشد كليسا دجغرافيايي كليسا ن كه مكا ندمعتقد بانيان كليسا ؟كليسا است

ام هبسياري ديدموافقم ولي كليساهاي زنده  هامن هم با آن دارد.مينقش مه
  دهند.ميانجام به درستي رسالت خود را باز هم ي نامناسب هاكه در مكان
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و  از سارقانكه تحت كنترل گروهي  بدناماي هدر ايرلند شمالي در محل
 در اخيراًمشغول انجام رسالت خود است. اي هدكليساي زن است خالف كاران

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

وتمند ثر آن قدر شمردمكاليفرنيا كه  ك،وريسوي ديگر در جايي مثل نيو
 هاكنند كليسايي را ديدم كه قلب آنميدا را احساس نبه خ هستند كه نياز

  عشق به مسيح مشتعل بود.از 

در آرام يا جنگ زده، شلوغ شهري يا آرام  ي ثروتمند يا فقير،هامكان
، آمريكايي يا خارجي نهايتاً به نظر من مكان كليسا آنقدر كه ما شهر حومه
  نيست. مؤثركنيم در زنده بودن كليسا ميفكر 

يسا زنده يا مرده بودن كلتعيين كننده  هاكر كردم شايد فرقهف سپس
و ديدم كليساي هزار ساله انگلستان سال گذشته صدها نفر را تعميد  هستند

ا را براي رشد كليس كانزاس اخيراً صدها هكتار مشايخييا كليساي  داده،
 كليساي لوتر در فونيكس از منابع خود براي رفع نيازخريداري كرده است. 

، وديستمت، باپتيست كند.ميو سالخوردگان استفاده  بيكاران ،نيازمندان
نده پيدا ي زكليسااي هفرقكند در هر ميفرقي ناصالً اي هفرا فرقانجيلي يا 

  شود.مي

 ي ندارد.تأثيرايي زنده باشد يا مرده در اين كه كليسپس مكان يا فرقه 
هاي زنده زيادي در اما كليسا .رمز موفقيت است شيكشايد ساختماني 

  .كنندميعمل كه قوي و پويا  وجود دارندها يا كانتينر ها، هتلهاانبار

 توانندميكه ام هرا از قلم انداخت واعظين مجرب ني چومؤثرشايد عامل 
ي هاولي خير. كافي است به آمريكا نگاه كنيد روزباعث شادابي كليسا گردند 
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رت پر هستند اما بشارت و توبه به ندبراي شنيدن موعظه  هايكشنبه كليسا
ي زنده وجود هادر تشكيل كليسا يديگر مؤثرعوامل  احتماالً دهد. ميرخ 
  خواهم اصل مطلب را بگويم.ميد اما با بي صبري ندار

 هستند. هاآنمشترك در تمام كليساهاي زنده گروه رهبري  مؤثرعامل 
ي يجا و هر موقع كليسا هر كنند.ميرهبري كليسا را خدمت  عطايبا  هاآن

ي وجود گروهي از خواهر و برادرانام هديد دومقوي مانند اعمال رسوالن باب 
تا ثمر روياي خود را اند هكرد فروتني و دعا جماعت را رهبريداشتند كه با 

  ببينند.

ي رادولي اف دانمميمن عطاي رهبري را از مابقي عطايا برتر ن توجه كنيد!
دهند كه بستر را براي ميوردارند ساختاري را شكل كه از اين عطيه برخ

نيز از عطاياي خود براي بناي كليسا استفاده  هاكنند تا آنميديگران آماده 
جايگاه ا تكنند ميكلي بر بدن دارند و به ديگران كمك  يرهبران نگاهكنند. 

  خود را پيدا كنند.

 ،بازرگان، هتحصيل كردقشر از بسياري رهبران خدمت  هادر طول سال
كزيك م يكليسايي در تيخوانا ام.هرا مالقات كرد ميجديد و قدي پير، وجوان 

 هيا در راكفورد ايلينوي ك .شودميپزشكي اداره شبان سراغ دارم كه توسط 
 يكدر نيوجرسي كه رهبر آن  يا استبورس  اندارسهام شبان آن يكي از

ها درك عطيه رهبري نقطه مشترك اين كليسا دندانپزشك است وبرادر 
نده ز تولد و رشد يك كليساييجه اين درك تاست و ن هاآن توسط رهبران

  است.
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  ١٠١رهبري  يتاريخچه

در كليساهاي زنده متعجب نيستم چون خداوند  رهبراني جسور خدمتاز 
 در و نحميا و استر را انتخاب كرد ،اوددر عهد عتيق رهبراني چون موسي،د

وقتي كليساهاي سركش نياز به را. و پولس  طرسپعهد جديد كساني چون 
را  ر،جان كالون و جان وسليترهبراني مانند مارتين لوخداوند  ديب داشتندأت

  . گرفت خدمتبه 

   :سال پيش در رستوران كوچكي نشسته بودم و اين جمله را نوشتم ١٠
 عمل كرد درست در گروكليساي محلي اميد جهان است و آينده كليسا  "

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

روحاني  يابزاركه  هستند ياز كليساها پر از افراد مستعد و دلسوز بسياري
فرادي اآيا وال اين است: ئاما س .شوندميمحسوب بر جهان  گذاري تأثيربراي 

 عطا جسورانهاز آن آيا ؟ ترا جدي خواهند گرف عطاي خودرهبري  عطايبا 
د ديگري هستنعطاياي با همكاري افرادي كه داراي تا  استفاده خواهند كرد

  باعث دگرگوني و تغيير دنياي اطراف خود باشند؟ 

يي اگويد كه از چنين عطايميافرادي سخن درباره  ٨ :١٢روميان 
چرا؟  ". با جديت رهبري كنيد " :بهتر است به آن توجه كنيم .برخوردارند

 هارد آنك گي به عملو سرنوشت دنيا بستاست چون كليسا عروس خداوند 
اگر  .ارددما رهبران  عملكردبه  گيبست عدم شكوفايي آنشكوفايي يا دارد. 

جه داشته همچنين تو بخوانيد. يرهبر هستيد لطفاً اين جمله را با دقت بيشتر
براي  ايهرا وسيل نويسم بلكه آنميعطاي رهبري ن يهباشيد كه من دربار

 اوردانم و بميباب دوم  در اعمال رسوالن ي اوليهكليسا الگويرسيدن به 
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دم پيش قرهبران اينكه  دارم كليسا به هدف نهايي خود نخواهد رسيد مگر
داوند خود را تسليم خكه از چنين عطايي برخوردار هستند افرادي يعني  شوند.

ز، ي متمركهاتيم تحقق بخشند. خداطبق كالم را بر كنند و روياهايشان 
ارت داده انجيل بش "راسخ بگويند: ميتشكيل دهند و با عز يو پر محبت مؤثر
سير و دل شكستگان التيام فقرا  ، ايمان داران آماده،پيداگان دگمش شود،
  "خداوند جالل يابد.و  يابند

ي هاچنين زنان و مرداني نيرو اقدامگويد در صورت ميبه ما  آشكاراكالم 
سايي و كلي شد زير پا سائيده خواهدعقب رانده شده و آن شرير به تاريكي 

  به هدف خود خواهد رسيد. داردكه حيات خود را از مسيح 

غير  تتجلياكه در آن شرير  بينمميدنيايي را دانم اما وقتي ميشما را ن
  يي كه صورت يكديگر را خونيهادارد و در غالب پسر بچه انكاريقابل 

  لعم گردندميباعث هراس و وحشت ديگران كه  ييا ديوانگان ،كنندمي
تن م. داشبينميخود ن تعهدپذيرش و عمل نمودن به ديگري جز  راه كند،مي

رهبري كه خدا  عطايجاي ديگري از كليسايي زنده با قوت مسيح. چون 
  كليسا اميد جهان است. توانم استفاده كنم.ميبخشيده ن
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   رهبريك  يهاسلحترين قوي

  

  

  رويا قدرت

 كند حتي اگر موافقميجهان صحبت در كسي درباره تغيير  زماني كه
 ييوقتي خداوند رويا اما. مدانيمين عمليآن را گاهاً اين تغييرات باشيد 

ي چه اتفاقبعد از آن داند ميهيچ كس ن انگيزدميبر را  يبخشد و رهبرمي
  خواهد افتاد.

جان آدامز روياي خود را براي رهبري به نام  ١٧٧٤ سال ال دربراي مث
او  ضد رويايايالت مستقل از پارلمان انگلستان  ١٣بيان كرد. ملت انگلستان

ل اياالت متحده دو سا طيروياي او به تحقق پيوست و در  ايستادند اما
  .آمريكا تشكيل شد
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اهان يستاد و خوويليام ويلبرفورس در پارلمان انگلستان ا ١٧٨٩ سال در
چهار روز  ١٨٣٨ سال سال رد شد اما نهايتاً در ١٨او  طرح .لغو برده داري شد

  د.ش ممنوع اعالمبرده داري در انگلستان  طرح او تصويب وقبل از مرگش 

ي ويلبر و اليور رايت اعالم كردند كه هادو برادر به نام ١٨٠٠ سال در
 روبرو شدشان با شكست  اتسال آزمايش ١٠ وليفرا رسيده  "عصر پرواز"

از ساحل  يكوچك ياپيماوبرادران رايت ه ١٩٠٣دسامبر  ١٧اما نهايتاً در 
  وك در كاروليناي شمالي به پرواز در آوردند.هاكيتي

صنعتگري كوشا به نام هنري فٌرد در ميان  ام – ٢٠در اوايل قرن 
تمام  خود ايستاد و گفت حمل و نقل با خودرو را براي مأيوسكارمندان 
 ١٥همه به او خنديدند ولي در كمتر از  ممكن خواهم ساخت. هاآمريكايي

  ي شركت او بود.هاآمريكا پر از ماشين يهاخيابانسال تمام 

و ا داشت.ي بزرگي مبشري جوان به نام بيلي گراهام رويا ١٩٤٠ سال در
ر ورا متص يي پر از جمعيتهايش استاديومهاكالسيتعدادي از هم  به همراه

ميليون  ٢١٠تا امسال  .هستند نجات در حال شنيدن پيغاممردم بودند كه 
طريق  ازنفر ميليارد  يكو بيش از  ي او شركت داشتندهانفر در سخنراني

  اند.ه پيغام نجات را دريافت كردراديو يا تلويزيون 

كند؟ وقتي كه دكتر مارتين لوتر ميرا فراموش  ١٩٦٣سال  چه كسي
تنفر  ،بود لينكولن در واشنگتن ايستاد و جهاني بدون تعصب كينگ مقابل ياد
رويايي دارم، كه فرزندانم در كشوري " و گفت: تشريح كردو نژاد پرستي را 

 .انششان تعيين كند نه رنگ پوست را شخصيت هاآنزندگي كنند كه ارزش 
و ا به قتل رسيد ولي روياي او زنده باقي ماند و اشتياق ميرحاگر چه با بي "
  پرستي شد.  ي نژادهاسال بعد راهنماي برچيدن سد ٤٠تا 
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ي را ياي ايستاد و رويدر كالس درس ؛ده سال بعد دكتر ژيلبرت بيلزكيان
را شروع كرديم و بعد از  W.C.Aو ما  "... روزي كليسايي بود"شرح داد كه 

حلقه  ماناشك در چشمان هاهنوز از به ياد آوردن آن حرفگذشت چند سال 
كه هم اكنون در  تمام چيزياگر بگويم زند و دور از ذهن نيست مي

ه تغيير بدانيد ك .دالهام گرفته ش هابينم از آن كالس و حرفمي يمانهاكليسا
در اين دنيا ممكن است و به جاي شك كردن نقطه مشترك اين رهبران را 

  .مكني كنكاش

  

  : روياتغيير دنيارهبر براي يك برترين سالح 

ه رويا قلب تپند داشتن رويا است.بزرگ تمام رهبران  مشترك يهنقط
 ت.اسرهبر يك رويا نيروي محركه  جدايي ناپذير آن است. عنصررهبري و 

كه خود را در اين ميبراي مرداشتياق  آتشو براي هر عملي انرژي فعال 
براي مدت زماني  خادمينندايي واضح براي حفظ تمركز بينند. ميرويا 

  طوالني.

 ".وندشميگسيخته  اگر رويا نباشد مردم افسار ":گويدمي ١٨ :٢٩ثال ام
يا به عبارت ديگر افراد قادر به تمركز و رسيدن به اهداف خود نخواهند بود 

 :گويدميتر ميقدياي هدر ترجم را نخواهند داشت. هدفو توان تعقيب 
ون بدام هچشمان خود ديد اب ". شوندميمردم تلف ، جايي كه رويا نيست"

  دهند.ميرويا مردم قوت حيات بخش خود را از دست 

ه باشند داشت ييرويافقط  ي نياز دارد كهگويم كليسا به رهبرانمينمن 
ترغيب و  عامل در مواقع سرخوردگي و ضعف،تواند ميبلكه رويا 
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كند يم را تشويقها مديران ميدر بي نظداشتن رويا  گردد.شبانان ميدلگر
و در زمان پريشاني فكري و روحاني به معلمان ها غالب آيند يمتا بر بي نظ

  .بخشدميي جديدي هاايده

 و دارد تا جالل خدا را ببيند براي پيشرفت ملكوتنياز كليسا كه  زماني
شود. مي معطوفآن رهبران سوي به  هانگاه يههم، تپنده يقلبداشتن 

دف هبخشيده است و  " رويا"سالحي قوي به نام به رهبران كليسا د نخداو
رويا را درك مفهوم رهبران  وقتي ورويا است  تشريح مفهوماين بخش از 

  اينجا شروعاز يا دن آغاز تغييرات در بخشند.بقوتي نو به كليسا توانند مي  كنند
  شود.مي

  
  دريافت رويا روش

 ام.هشنيدتعاريف زيادي در مورد رويا  نخست به تعريف رويا بپردازيم.
تصويري از آينده است كه  رويا،": اين استمورد عالقه من از رويا تعريف 
  ".آفريندمياشتياق 

وير و براي مارتين لوتر كينگ تص شلوغ خيابانيبراي هنري ٌفرد تصوير 
راهام و براي دكتر بيلي گ كنند،ميبازي كه با هم  يدو كودك سياه و سفيد
خش الهام ب ندسپارمي كه قلب خود را به مسيحاي هتصوير هزاران گمگشت

  داد.ميرا تشكيل  هابود و همين تصاوير روياي آن
براي شما چه تصويري . وردآميرا به هيجان  هاآنهر كدام از اين تصاوير 

شوند و در محيطي مي سيركه اي هكودكان گرسنتان وجود دارد؟  ياز رويا
  يداپ يگاهكه پناهيي هاتصويري از بي خانمانكنند؟ يا ميزندگي امن 

ساكن ن امي جايدر و نهايتاً اند هيا زناني كه مورد تعرض قرار گرفت ؟كنندمي
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ت عادي كه در كليسا فرص يآورند؟ يا افرادمييا كساني كه ايمان شوند مي
يا هنرمنداني كه از هنر خود براي پيشرفت ملكوت  كنند؟ميخدمت پيدا 

   كنند؟مياستفاده 
دارم به همان  باور فشارد.ميبغض گلوي مرا از هر كدام اين تصاوير 

وجود رهبر  تصاوير عالي از آينده وجود دارد به همان ميزان نيزاندازه كه 
  دارد.

  
  !اممن براي اين به دنيا آمده

د باي كندميعطا  يبه رهبرآشكارا تصوير يك رويا را وقتي خداوند 
  : طي شود زيرمراحلي 

يا دنقصد ايجاد تغيير  هاآناز طريق  كه ييهاو روش نخست رهبر اهداف
گي شنيدن تغيير در زند ممكن است اين رويا از مطالعه كالم، بيند.ميدارد را 

 هااين روش يههم شود. ايجاددردمندان، يا حتي مالقات مستقيم خداوند 
  گذار است. تأثيرار يبسسازد كه ميمشتعل در شخص اشتياقي را 

زندگيم را وقف  " :خواهد گفتاين مرحله  بعد ازرهبر يك بدون ترديد 
 اهيگ "ام.هآمد كنم براي آن به دنياميفكر چون كنم، ميتحقق اين رويا 

رويا  بعضي اوقات .شودميبخشيده  رهبريك به  يناگهانيي به صورت رويا
 همانندگيرد درست ميشكل در يك رهبر زمان  طيقسمت به قسمت در 

ي نهايتاً رهبر روياي شود وميانتها مشخص كه به صورت پازل در  تصويري
  بيند.ميبخشيده را به او كه خدا 

 ا،روي" :تعريف را به خاطر داريد آيد.ميرويا به وجود  در سپس، احساسِ
  ".آفريندميتصويري از آينده است كه اشتياق 
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ا تصويري از آينده تنه شود؟ميمشخص چگونه حاصل روياي اما يك 
است  اشتياق عميقداشتن مس قوت و بلكه لَ دهدميكل كه رويا را ش نيست

  كند.ميكه رويا را براي ما قابل فهم 
روياي خود مبني بر تحقق بيلزكيان سال پيش كه دكتر  ٣٠حدوداً 

ر دچنان احساسي با ما در ميان گذاشت را  باب دوكليساي اعمال رسوالن 
د؟ يبينمين .ين استهم " :خواستم فرياد بزنم و بگويمميكه  ايجاد شد نم

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

ي زندگ داريم.ميكار مه چون كنيد ولرا ي ديگر پس كارها بستگي دارد.
همان گذرد اما ها مياز آن حرف هادهه وقف كليساي خداوند كنيد. خود را

   زند.ميآتش  مراحس همچنان 
د قلبم ياگر كسي در مورد پتانسيل كليسا با من سخن بگوحتي امروز هم 

فتم انطور كه گهم در من مشتعل است. هم اشتياق هنوزآن و  تپدميسريعتر 
  و ماندگار دارند. عجيبي تأثيربخشد ميي كه خدا يروياها

  
  .مرا به كليساي محلي ببريد

يس سدر كانادا براي دهمين سالگرد تأ واخيراً يكي از شبانان كليساي ويل
 موعظهقبل از  كليسا مرا دعوت كرد و با افتخار دعوتش را پذيرفتم.

ه از خدا هميش "رفت و گفت:  پشت منبربراي گفتن شهادت زندگيش ميخان
سا را به اين كليم تا زماني كه كسي گناه آلودي داشتمزندگي دور بودم و 
م بيي كه با قلها، و موعظهدل انگيزي هاپرستشتوانستم مين دعوت كرد.

چون فهميدم كسي است كه علي رغم ناديده بگيرم را كردند مي  صحبت
رشد  تجربه نجات،شهادت زندگي، سپس از  "گناهانم مرا دوست دارد.
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 تجلياو  يهتجرب ي كوچك خانگي گفت.هاروحاني و فعاليتش در گروه
  ش بوديم.همان رويايي بود كه ما به دنبال تحقق

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

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

عشاي رباني و قبول كردم در مراسم  بودند و تنها پرداخت پول مانده بود.
در ابتداي مراسم هر كسي كه ميكروفن  شركت كنم. هاآن اتجمع آوري اعان

 وبعد در دعا  .گفتميشان محلي  كليساي ارزشگرفت از ميدست  بهرا 
  .يمبيدرا در اين پروژه طل پرستش با هم متحد شديم و بركت و هدايت خدا

دادم روزهاي اول ويلو و ميگوش  هاآني هاهمانطور كه به حرف
ن زمااينكه تا  خريد زمين و ساخت اولين ساختمان را به ياد آوردم. يماجرا

همانطور كه براي سخن راني به سمت ميكروفون موعظه من فرا رسيد. 
را فراموش كن و  موعظه"گفت:  قلب من سخن اب القدسروحرفتم مي

  ".ببند دفترت را
را به چالش كشيدم با  هاآندقيقه  ٢٠براي  من هم همين كار را كردم.

  هر آنقدر كه .زندگي خود را وقف كنيد مانند اين جمله كه ييهاتشويق
نانم سخوقتي  توانيد هديه بدهيد زيرا هيچ وقت پشيمان نخواهيد شد.مي

ه من گفت: بكه ي از شبانان نشسته بودم سر ميز كنار همسر يكبر  تمام شد
ا رتوانم اشتياق خود ميمن ن" ؟ندارينياز به آمبوالنس  "؟ حالت خوبه "

نسبت به تصوير توصيف شده از كليساي اعمال رسوالن باب دوم مخفي 
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انو زجاهاي ديگر در مقابل خداوند  درمراسم آن دانم چند بار بعد از مينكنم. 
  "ام.هبراي اين به دنيا آمد من " :امهو گفت زده

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

  
  .اشتياق رهبر مسري است

افراد تحت رهبري او نيز گيرد بلكه مينه تنها رهبر از روياي خود قوت 
  رهبر از روياهايي كه خداوند را جالليك وقتي كه  ند.آيمياز آن به شوق 

  م.يشوميبنا  و يابيمميقوت ما نيز گويد ميدهد مشتاقانه مي
ان ديرميكي از نرمندان ويلو كريك كه توسط ي براي هكنفرانس اخيراً،

او روياي خود را براي هنرمندان  برگزار شد. شودمينانسي بيچ اداره به نام  ما
و دا خپيشرفت ملكوت نمود تا براي را ترغيب  هاآن صوير كشيد.حاضر به ت

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

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

اشتياق  اهرا برانگيزد و در آنديگران تواند ميمثال اين است كه تصوير رويا 
  ايجاد كند.

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

  بخشند.برا كامل بيان كنند و بقيه را قوت 
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  قبول مسئوليت

شعله  نسبت به آن اتتانسپس احساس .پس نخست رويا را دريافت كنيد
ول قب مسيرقدم بعدي در اين الهام خواهد بخشيد. بقيه به و شد خواهد  ور

  مسئوليت آن رويا است.

بي   اما جان خود را "اين آيه  ازرسول  منظور پولس ٢١ :٢٠در اعمال 
تنها اگر دور خود را به پايان برسانم و خدمتي را كه از خداوند  دانمميارزش 

كنم منظور او اين ميچيست؟ فكر  " به كمال انجام دهمام هعيسي يافت
آن را در اولويت زندگي قرار داده  دريافتم، زماني كه رويا را از خداونداست. 

پولس اين رويا را تا پاي مرگ  .و امور خداوند از زندگي من پيشي گرفت
 ي خودهاخواهد خواستهميوقتي خداوند از رهبراني چون پولس  دنبال كرد.

اگر چه خيلي روياهاي عطا  داند كه پشيمان نخواهند شد.ميرا خوار بشمارند 
    رويا را تحقق هاآنتاريخ پاي مال شدند چرا كه  در طول هاشده به انسان

رويا باقي  ،هاو آن رويا دتناشاما تاب ادامه يا عمل به آن را ندخواستند مي
م عدمقدس و  امانتيرويا  آورد.مي ددانم اين قلب خداوند را به درمي ماندند.

  گناهي دور از تصور است. انجام آن

 داوندم،خ مممنون"گفت: ميگراهام به خداوند گر بيليا بودميدنيا چگونه 
ك تصور كنيد چا ".خواهمميتر اين رويا بهاي سنگيني دارد من كاري راحت

ين مرا چه به ا "گفت: ميد با خود ز كرزندانيان را آغا بيننلسون كه خدمت 
 ارذيا باب پيرس بنيان گو  ".دهممياوباش؟ وكيل بودن را ترجيح و ل ذارا

World vision  به ن م از گرسنگي بميرند، هاار بچهذبگ "گفت: ميبا خود
  ".تغييري ايجاد كنمتوانم مين ييتنها
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 ينگيزهارويايي كه بيلزكيان  دكتراگر تصور كنيد  !يمئبيا جلوتر
ه بر سر چ گرفت،ميناديده را  بودتشكيل كليساهاي محلي  رايب دانشجويان

يي براي پيشرفت ملكوت داوند به شما روياتوجه كنيد اگر خ آمد؟ميما 
 نيد.تان را وقف آن ك بهتر است مسئوليت آن را بپذيريد و زندگيبخشيده، 

خواندگي شماست و روزي اين  خدا براي همين شما را به رهبري گماشته،
  براي آن باز خواست خواهيد شد.

  

  رهبر:يك  پذيرشافزايش 

ني كه به خاطر عدم توانايي در رهبرا، با رهبران بسياري صحبت كرده ام
. بودنددستيابي به درك واضح از ديد و روياي خود سرگردان و پريشان 

اند هدرك واضح روياي خود موفق بوددر را با رهبراني كه  هاي آنهاداستان
ا بو شرايطي را براي قلب يك رهبر كشف نمودم كه گويي  مقايسه كردم

دن توانند توانايي خود براي شنيمين است كه اين رهبرا چنين قلبي داشتن
حبت ص انيزماني كه با رهبر نتيجتاً  افزايش دهند. راو دريافت واضح رويا 

 اهت را از آنسئواالاين  ندمن نيستئخود مط و روياي از ديد كهكنم مي
   :پرسممي

 ؟ايدهنمودخود را به اندازه كافي وقف خداوند آيا  -
ش را بر شما آشكار كند يا اينكه يهانقشه ايدهاز او خواست آيا -

ا خالي نزد خداوند برويم و ب يبايد با دستان ؟ايدهدرخواست خود را به او گفت
 قلبي مشتاق رويايي براي زندگي خود بطلبيم.

  ؟ايدهوزه گرفتآيا ر  -
 ؟ايدهدعا كردآيا  -
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 ؟ايدهانتظار او را كشيددر تنهايي آيا  -
  ؟ايدهدور نمودخود  زندگيرا از  ي گناه آلودهاروشآيا  -
 گردند تاميشما ميحواس پرتي و سردرگآيا موانعي كه باعث  -

 ؟ ايدهرا نشنويد برداشتصداي خدا 
ا آي؟ايدهآيا كليساهاي ديگر را ديد مشتاق مطالعه هستيد؟آيا  -

 ؟يابدوضوح بيشتري ب تان تا از اين طريق روياي ايدههاي ديگران را شنيدرويا
  .نظاره كنيدو اعمال خداوند را  يدبيائاگر نه بيرون 

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

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

 هادو كار كرده و اطمينان داشته باشند كه نظم روحاني و تالش بي وقفه آن
خواهد داشت. اين پاداش و ثمر همان رويايي خواهد بود كه  اشيثمر و پاد

ديگران  ي بهو الهام بخش هاباعث شعله ور شدن آتش اشتياق درون آن
 خواهد شد. 

 

  .آن را درك كنيد تانروياي معرفي و ارائهبا 

است كه آن را با  اينچالش بعدي و شفاف شدن آن بعد از دريافت رويا 
ه ارائبه ديگران اما چطور يك رهبر روياي خود را  ديگران در ميان بگذاريد.

ر دو نمايان شدن نتايج آن آن رويا  جسم پوشاندن بهبا  ؟كندميو معرفي 
  .شيزندگ و شخصيت
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ام هيددتا به حال كارتر مثل تمام رهبراني كه ميرئيس جمهور اسبق جي
خواست روياي ميبعد از دوره رياست جمهوري او  .خود را زندگي كرد يرويا

ي هابخشد و بعد از شركت در سخنرانيبقق حمسكن براي مستمندان را ت
را  Habitat for Humanity سازمان همسرش روزالين ه همراهب بسياري

لنگ كبود او را هنگام  شدهگزارشي كه از مراسم افتتاحيه تهيه  .أسيس كردت
  .دادنشان ميي زخهابا دست زدن

با من  همگفت حتي اگر كسي مي يشكارتر با زندگي كردن روياميجي
 دوستان ارا ب مان يما رويا رسانم.مي انجامروياي خود را به باز همراه نشود 

يم شوميخيره  هاچشمان آن به با اعتماد به نفسو  گذاريمميدر ميان خود 
ما و مايلم ش كنمميوقف تحقق اين رويا  ار من زندگي خود "يم: ئگوميو 

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

  خوانم.ميه دل آن را از ت

 هوادارانو  مشايخ رهبري، هيأت، سال گذشته در ويلو پرسنل ٢٠در 
تنهايي  نكته باعثاين  واند هناپديد شد يبخارمانند و اند هآمده و رفتبسياري 

چون كه از دست دادن افرادي كه با ما در  اما چرا؟ شد.ميو پريشاني من 
ست. در اين مواقع از خود رويا سهيم هستند نااميد كننده و ترسناك ا

  "؟ ادامه دهم هاآنچگونه بدون ": پرسممي

 افراد مهم نيست نبود بود واما به فيض خداوند براي من آشكار شد كه 
يده شده ي كه بخشيروياچون  .بگذاردمن تحقق رويا و منفي بر  تأثيرو نبايد 

امه بايد اد اشداوضاع ويلو عالي يا وخيم ب و خواندگي خود را رها نخواهم كرد.
  پيوندد.ببه حقيقت  ي منرويا دهم تا



  
انهجسور يرهبر    

٣٥ 
 

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

ي كه در حال مرگ يهاانسان كنار هابا زندگي در زاغه زامادر تر .زندگي كند
د توانيميچند ساعت  در عرضبا ديدن او  د روياي خود را زندگي كرد.بودن

 .خواهندميي انو شما چنين رهبر كليساي مااعضاي  .بفهميدروياي او را 
 نند.يخواهند روياي محقق شده را ببمي هاآن

  

  روياي خود به طور شخصي با ديگران يهارائ

يم به صورت مستقديگران  ي خود بارويادر ميان گذاشتن روش دوم براي 
 د.كرميدر بسياري از مواقع از اين روش استفاده  عيسي و انفرادي است.

 آيا همه چيز را رها " :گفتميشد و ميخيره  هاآنكه به چشمان ميهنگا
  "؟ كني تا مرا متابعت كنيمي

پوشانند در هر موقعيت و هر جايي از ميافرادي كه به رويا جامه عمل 
طلبد، چون مياين امر شجاعت  بپيوندند. هاآنخواهند كه به ميمردم 
دانند كه گاهي ممكن است ميبهترين رهبران هم  بزرگي است. يهخواست

را جدي ها آنروياي و زده  هادوستان و همكاران دست رد به سينه آن
 هاه آنر باشند و بصبه تيم خود مُ هاآننگيرند، اما رهبران بايد به پيوستن 

  "ي شما نياز داريم.هابه شما و توانايي " :گويندب

 شهر،، ي ارائه شده توسط ما فرد را مجبور به ترك شغلهاگاهي چالش
 يدبارهبران  كند.ميي ديگر يهماجراهاي ناشناختدر گير شدن افراد با و 

شما  ممكن است خواسته سنگين است. هاآنبدانند بهاي پيوستن به روياي 
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ن به بعد د و از آيآن دعا كن بايد برايخاطر داشته باشيد كه به ا ام را نپذيرند،
  .به خداوند اعتماد كنيد

  

  رويا به صورت عمومي يهارائ

حبت ص مثالً  است.آن با جمع  در ميان گذاشتنمعرفي رويا آخرين مرحله 
رهبر ترسناك است. چون رهبر را يك براي كه پرسنل يا با كل كليسا و 

ي اهمخالفت باعثاين امر  كند.ميدقيق از رويا  يعريفمجبور به ارائه ت
  وجود دارد.و شقاق دستگي  خواهد شد و احتمال دو بسياري

 يو دربارهپذيرند مياين ريسك را نبه همين سبب خيلي از رهبران 
را برانگيخته از  هاو تصويري كه اشتياق آن زنندمين يخود حرف يرويا

ت، كارانه اسبيش از حد محافظهاين ه نظر من ب دارند.ميديگران مخفي نگه 
  م.ما رهبران هستيآن همه بازنده خواهيم بود و تنها مقصر  شوداگر رويا تلف 

  

  اهميت اتفاقات پشت صحنه

راي كنم تا بنياني محكم بميپيشنهاد  جمعي يتوافقرسيدن راهي براي 
به  .رائه دهيدو بتوانيد آن را براي جمع ا ادامه مسير تحقق رويا بنا كنيد

كه  يرمسي بايدد كه مردم ئيشماسان بگومشايخ و ، رهبران پرسنل اصلي،
در هشت هفته آينده با هدايت  است طي شود را بدانند. بنابراين قرار
  به كدام مسير برود.بايد كليسا  خواهيم فهميد كه القدسروح
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ديم نا نهاب دوم رسوالن باباعمال كتاب ما كليساهاي ويلو را با الهام از 
وياي ما اگر ر بود. يك فكربدن و يك  يك قلب،ي از اتحاد يعني كه تصوير

گذاشت  وقت هاتوان به صورت انفرادي با آنميبراي بعضي خوشايند نيست 
د كه نوجود دار يو اگر باز هم نتيجه بخش نبود مطمئنم كليساهاي ديگر

  .متحد شوند آنبتوانند با ديد و روياي رهبر  هاآن

توانم ميبخشد ميبه تحقق رويا قوت و وضوح كه ميا درباره توافق تيام
وافق تبدست آوردن  برايكه ام هكليسا را ديد من صدهاچنين بگويم كه 

  يزياد يهانرژي و حوصل ،امري است كه زماناين  .كنندميتالش زيادي 
  .كردطلبد اما سودي عظيم حاصل خواهد مي

 زرو آن سند.رهبران با شما به توافق بره مطمئناً روزي خواهد رسيد ك
و اگر خداوند شود ميرويا با وضوح و اشتياق با جماعت در ميان گذاشته 

كرده ركت حدر مسير  شود و با هدف،ميما حركت كند كليسا بيدار پيشاپيش 
  .دهيمجالل توانيم خداوند را ميآن وقت است كه و 

  

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

 .گويمبه شما بي تان رويادر ميان گذاشتن بگذاريد چند روش ديگر براي 
م كار ما در ويلو تي .كند بسيار مهم استميفردي كه رويا را معرفي و ارائه 

 رسد شانسي كسي را انتخابمي "ارائه رويا  " اما وقتي نوبت به محور است.
 ييرتصوزيرا او  .آيدميبر رهبر فقط از عهده كار اين باور داريم  كنيم.مين

  بيند.ميجماعت و سازمان را ، كلي از تيم كاري



  
انهجسور يرهبر    

٣٨ 
 

 مشايخرهبري و  هيأتدر ويلو اين وظيفه به عهده من است و بارها از 
بيل  " :اندهمتحداً گفت ليكنند و جايگزينرا  يكس ديگرام هكليسا خواست

اعضا  .يدن از تو داريماين كار توست، از اول با تو شروع شد و ما نياز به شن
بدانند كه تو همچنان ثابت قدم و با قوت خود را وقف اين رويا  دارندنياز 

  دارد.بسياري يت ماه چه كسي پس "كرده اي.

 در خدمت ما دارد. هر خدمتيمينقش مه زمان بيان رويابه عقيده من 
 انزم و هر هستندخود مهم كه هر كدام به نوبه ي دارد وسط و پايان شروع،

سپتامبر تا ماه در آمريكا خدمت ما معموالً از طلبد. ميصحبت خاصي را 
با شتر بيكه ي داريم در كريسمس تعطيالت كوتاه .برقرار استكريسمس 

ده ش اواسط ژانويه شروع ازمعموالً  ورويم ميمسافرت به و هستيم خانواده 
در  طبيعي فتيباعث اُتعطيالت جوالي و آگوست  تا آخر ژانويه ادامه دارد. و

  .شودميخدمت ما 

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

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

 "كجا  "در و هستيم  " چه كسي "آن موعظه از همه خواستم بدانند ما  در
و موضوع را ادامه دادم هفته بعد در جلسات وسط هفته آن  دو .قرار داريم

 بهخود  يرويا يچند وقت يك بار بايد درباره ": پرسيدنداز من رهبران 
كنم كه ميهميشه به رهبران ياد آوري  " صحبت كرد؟ ميصورت عمو

  ".ار استفرّبسيار رويا "
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آن  مردمرويا را ارائه كنند و  ركنند اگر يك باميخيلي از رهبران فكر 
در صورتي كه رويا  ماندخواهد  هاآنهميشه با  رويا را احساس كنند براي

ين از برا  هاو اشتياق آن ار است و زندگي روزمره به تدريج ديد مردم را تارفرّ
  .بردمي

در صورت نياز دوباره  هستند و اين موضوعرهبران موفق هميشه مراقب 
ران يم خيلي از رهبئاما اگر صادقانه بگو گذارند.ميرويا را با جماعت در ميان 

  گيرند.مين ي همكنند و نتيجه مناسبميگونه عمل نين ا

 

  .مردم بايد اصل مطلب را بدانند

ه بدرباره ارائه رويا بگويم اين است كه رويا را بايد هاد ديگري كه پيشن
اين روزها مطالب زيادي در مورد جدا كردن  ". نكنيدبيان پيچيده صورت 
در ويلو ما هم  هابراي سال شود.مي گفتهموريت و هدف أم، رويامفهوم 

از  هاآن مردم شديم.مينهايتاً سبب سردرگ همين روال را پيش گرفتيم و
كردم هدف همان مي؟ فكر استرويا و هدف ما كدام  " پرسيدند:ميخود 

  " ... اصالً ولش كن!. رويا باشد يا شايد هم

فهم و ، كند بايد در شناختميوقتي رهبر هدف را با جماعت مطرح 
 هاآنمي گرسردباعث كمك كند تا  هابخاطر سپردن اصل مطلب به آن

  نشود. 

مهم اين اريد ذبگخواهيد ميكه  يهر چيز ديگر هدف يا اسمش را رويا،
 "اصلي  هدفمردم اصل مطلب را درك كنند. در ويلو كريك كه است 



  
انهجسور يرهبر    

٤٠ 
 

است  " به پيروان عيسي هاآنشدن و تبديل به كليسا  بي ايمانانگرويدن 
  ما اين سادگي را از دست نخواهيم داد. و

 وتاه وك هااهنروي پير يههدف بايد مانند نوشتگويد كه ميپيتر داكر 
 نند.و حفظ ك رمشكل آن را تكرا حداقلبا  همه بتوانندباشد تا  رقابل تكرا

بي ايمانان گرويدن  "سال است كه با من است:  ٢٧براي همين اين كلمات 
   ". به پيروان عيسي هاآنو تبديل  به كليسا

  

  گرائيتقويت و عمل

  يدكتاب از خود بپرس شايد با خواندن اين و رسدميبه نظر بلند پروازي 
ه كمكي بوضوح رويا چه  ست.ا ييبجا سئوال " اگر شكست بخورم چه؟ "

  ؟كردخواهد  من

 از اعضاي خوش قلب وهم كليسا اعضاي بگويم كه اگر اكثر تر دقيق
فرزندان و  ي روزمره مانند: مسائل مالي،هادغدغه باالخرهوفادار باشند 

و نتيجتاً زير فشار كمر خم برده  تحليلرا  هاقوت آني ديگر هامشغله
خواهند كرد خدمت در كليسا فكر در مورد آن كه موضوعي آخرين و  كنندمي

قوت اين افراد را  باشدرويايي كه هدف آن جالل خداوند  .خواهد بود
بارها اين را در ويلو كند و من ميرا ترغيب به انجام كاري  هاآنو بخشد مي
  ام.هديد

از بي هدفي مالل آور زندگي اش خسته  بودساله  ٢٠ اً حدودكه پسري 
قسمتي هيچ آمد اما با ميمدتي بود كه به كليساي ما  شده بود.خاطر 

ا شنيد ركليسا تا اينكه روياي سو ميلر مدير كانون شادي  همكاري نداشت.
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مبارك خدمتي عيسي  سويبه  خدمت و هدايت كودكان " :گفتميكه 
 سادر كلي انهاو از آن موقع داوطلب در دل او آفريد. ياين رويا اشتياق "است.

  .شدكودكان مشغول به خدمت  بين

اتفاقاٌ مدتي پيش او را ديدم و به من درباره گروهي از شاگردان و 
اي بر شده بودشان گفت و از تغييري كه در زندگي اش ايجاد  يهاخانواده

  من شهادت داد.

 آمدند اما خدمتيميبه ويلو  كه مدتي بود شناسمميهمينطور زوجي را 
ت و گفسخن نداشتند تا اينكه واعظي از بركت خدمت به گروهاي خانگي 

قوت رويا اينگونه است كه مردم خدمت به ديگران گشت. مشتاق  هاقلب آن
  .داردميوا را به تكاپو 

  

  .دارد بسياريرويا مالكان 

 .رددگمير رويا د هادر ميان گذاشتن رويا با ديگران باعث سهيم شدن آن
ي كه درباره رويا در جمع كه كادر رهبري روز بودي من اين هااز ترس ييك

قتي در ويلو و برعكساما  ". قبالً شنيده ايم " :بگويند كنيمميصحبت 
كنيم اعضاي جديد مشتاق به شنيدن و كادر اصلي ما ميدرباره رويا صحبت 

 .دهندمينشان تازه  شوقياند هست متحمل زحمات زيادي شدهاكه سال
يكسال ديگر هم با شما  ": گويندميآيند و ميبه سمتم مياعضاي قدي

ا ميانسال و جمردي  يك موعظهاخيراً بعد از  ".روي ما حساب كنيد هستيم،
 ".بايد با تابوت از اينجا من را بيرون ببريد " :به سمتم آمد و گفتافتاده 

ندگي ام را وقف روياي اين كليسا ز "برداشت من از اين حرف اين است كه 
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 ".ي سخت نااميد نخواهم شد و تا پايان با شما هستمهاو در روز خواهم كرد
مردم  شود كهميو باعث  رويا استواضح اينچنين سر سپردگي حاصل ارائه 

  .خود را در رويا سهيم بدانند و آن را مال خود بدانند

  

  گردد.ميتمركز ايجاد باعث رويا 

يان در واقع با ب ايجاد تمركز است.يجه در ميان گذاشتن رويا نتسومين 
 ر حذف ديگر امور جانبي كه ارتباطيا به عبارتي ديگواضح هدف كليسا 

عبارت  هبيابد. ميبا روياي ما ندارند تمركز بر موضوع اصلي افزايش  چنداني
ا ه ري متفرقهاشود كه فعاليتمي يديگر روياي ما شامل يك سري از اهداف

ايگاه جو در منفي نيستند  ذاتاًامور جانبي كند. مياز برنامه اصلي ما حذف 
ت رويا حرك ندارند ي ماچون ارتباطي با رويا مفيد و نيكو هستند اما خودشان

واهد خ شانبيشتر از سود  هاضرر آندر مسير تحقق رويا و  كنندمي كندرا 
كند. ميوارد ها آني كلي نگري كليساها بيشترين صدمه را به رويا بود.

  .و موفق باشددر همه امور فعال  ييامكان ندارد كليسا

 يكتاب مقدس يهكه چرا يك مدرساند هگفتبه من يلو بارها رهبران و
 .كنيم؟ جواب اين است كه در اين كار هدايت خدا وجود نداردمين شروع

   ه است.بشارت و شاگرد سازي قرار دادتر خداوند ما را در مسير پر چالش

مل كند و عواميرويا ما را قادر به ديدن مقصد و مسير ي از تصوير واضح
  كند.ميپريشاني را از ما دور 

ر هدر برابر و كنند ميوقت خود را صرف امور جانبي ن يرهبران چنين
ي يه روياب " :گويدميكه  از خداوند بشنوند آنكهتا  ايستندمي اضافي اقدام
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دي به سر مقص .منحرف نشدي تماندي و از مسيرار وفادكه به تو بخشيدم 
  ".كه براي كليساي تو در نظر داشتم رسيدي

  

  كند.ميآسان رهبر را  انتخاب جايگزينرويا 

سهيم ساختن ديگران در ، رويا قوت مضاعفيك ارائه تصويري واضح از 
ب اسارائه من ديگر يهاما بگذاريد نتيج .را در پي داردو افزايش تمركز رويا 

  دهد.ميي ناشي از تغيير رهبر را كاهش هاسيبآ، رويا :را بگويم

مرگ به سراغ همه . تا آخر عمر شبان كليساي ويلو باقي نخواهم ماند
 ثعپس بدانيد رويايي كه با نخواهيم بود. هم استثناًخواهد آمد و من و شما 

ويلو  رهبري هيأت يروز بعد از ما هم باقي خواهد ماند. خداوند گرددجالل 
 اين روياي ما است "گردند و به او خواهند گفت: ميبه دنبال شباني تازه 

ي ما ايجاد هاپيش به ما بخشيد و اشتياق آن را در دل هاكه خداوند سال
 ".كرد

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

هبري ر رايپس اگر شما هم چنين رويايي داريد و خداوند شما را ب گيريم.مي
 ويضآيا تف پيش قدم شويد و چراغ اينجا را روشن نگاه داريد. كردهما هدايت 

الل پر جعروس خداوند با اين روش آيا ؟ نيست عالي گونهشباني به اين 
  رد؟ گيميت رهبري خادم ديگري قرار نتح

ل سا چهار يا پنجدر اكثر كليساها چگونه است؟ هر انتقال رهبري اما 
 دانند كهميميشود. با آمدن شبان جديد اعضاي قديميهمه چيز زير و رو 
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اين نيز بگذرد و عجيب نيست كه در پيگيري رويا با شبان جديد همراه نشوند 
 "ترك خواهد كرد. اينجا راقبل از اينكه روياي او را بفهميم  "و بگويند: 

 هاتوانم آنميو ناند هكه اين گونه عمل نمودام هبسياري را ديد يهاتجماع
ك و اشترا، همانطور كه رويا قوت، اما نبايد اينگونه باشد را سرزنش كنم.

اذ چنين اتخدر  هااتحاد آنتا تواند به كليسا كمك كند ميد ينآفرميتمركز 
  .شودحفظ ميمه تصميمات

 

  شده تضميناي هنتيج

ي از مراسم يويديوكه خواستم كليسا چند سال پيش از تيم سمعي بصري 
بتداي قسمت او در  ددارد تهيه كنن ركليسا قرا باغكه در اي هتعميد در درياچ

بسيار  جهنتي .سرايند پخش كنندميگروه پرستش  گانآهنگي كه خوانند آن
  گذار بود. تأثير

 مشايخ برايمهماني شام ساالنه كريسمس در آن ويدئو را تصميم گرفتم 
عالي ميبعد از نوش جان كردن شا نمايش دهم. كليسارهبري  هيأتو 

تان  كنم براي خدمتميدوستان از شما تشكر و قدرداني  " ايستادم و گفتم:
رين فكر كردم بهت تان دارم. خواستم بدانيد دوستمي در سالي كه گذشت و

دهد پس مي نشاند كه هدف اصلي ما را هديه براي امشب ويديويي باش
  " د و از آن لذت ببريد.يببين

توانستم به ميچون ويديو را چندين بار در طول توليد ديده بودم 
ار باي هزناني كه با وفاداري ناباوران مردان و ي دوستانم نگاه كنم.هاچهره

 اراده ،وتق توانستيد اشتياق،مياي كاش  .كشيدندخدمتي كليسا را به دوش 
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 :گفتنديم در دلشان .ببينيد هارويايي كه به تحقق پيوسته بود را در چهره آن
  "دهيم.ميادامه را همين كار نيز  مانمابقي عمر است،گونه كار خدا اين  "

هم خيره شديم و در سكوتي  اشك آلودوقتي ويديو تمام شد به چشمان 
ن تريرويا قوي ديم.ش در رويايي كه خداوند بخشيده بود غوطه ور مبارك

 .سازدميسالح رهبران است كه قوت را در كليسا جاري 
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  گرايانهعملرهبري 

  

  

  عمل در راستاي رويا

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

 روي دستو براي تحقق آن دست  روياي خود را ارائه نمودهكه فقط ام هديد
چنين  نظر برسد.بسيار پيش پا افتاده به شايد بيان اين موضوع گذاشت 
ام هبه ندرت رهبري را ديد اعتبار خود را از دست خواهد داد.بزودي رهبري 

  ه دارد.ازنده نگبراي جماعت  القدسروحقوت  ائه رويا آن را باكه بعد از ار

دعاها و اتفاقاتي پاسخ ، پيشرفت بسياري از رهبران همراهان و مردم را از
در صورتي كه آگاه نگاه داشتن جماعت  دارندمينگاه افتد بي اطالع ميكه 

ه و به تصويري ك كوبندميون نهاكه آب دربدانند  هابسيار مهم است تا آن
رهبري از ديدن پيشرفت و اما اگر  .نداشدهتر نزيك دارندآينده در ذهن  از

رو به ود خاز طرف يكي از اعضاي تيم  سئوالاين با توان است ناگزير نارويا 
 ي از طرفسئوالچنين  "نزديك خواهيم شد؟ هدفكي به  "شود كه ميرو 
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همراهان شما نياز به ديدن  جماعات رهبري شما را به خطر خواهد انداخت.
  ارائه رويا كافي نيست.فاً صرپيشرفت و نتيجه دارند 

  
  فراتر از انگيزش

 بعضي از رهبران باور دارند كه ارائه پيوسته رويا نتيجه بخش خواهد بود.
كر فروياي خود با صحبت كردن درباره بعضي از رهبران بر اين باورند كه 

ابد يميتحقق خود به خود و با دعا كردن آن رويا  كشندميمردم را به چالش 
شود و روزي از خواب ميانجام  هاآنموريت أشم بر هم گذاشتن مو با يك چ
  .ديد ندشد و خود را در مقصد خواه ندبيدار خواه

 هاداستان، سخنان عمل به رويا فراتر از شعارها،حقيقت اين است كه اما 
متوجه شدم سال تجربه خدمتي  ٢٧بعد از  است. ترغيب كنندهويديوهاي و 

  .وجود دارد عمل گرا يك رهبر بر رويا محور ورهيك فرق بزرگي بين كه 

ح بيشتر توضيموضوع را  خودقايق راني تجربه از اي هخاطربگذاريد با 
 يي روبروهاروحاني با چالشرهبر يك كه در كليسا به عنوان زماني  .دهم

نيز  قايق راني با قايق بادبانييعني ام هدر تفريح مورد عالقكه  بودم فهميدم
  هستم.يي رو به رو هاپيتان تيم با چالشبه عنوان كا

ن دوست تاجرم م. فرصتي براي قايق سواري پيدا كردم سال پيشچند 
 را به قايق نيم ميليون دالري خود جهت مسابقه با قايقي مشابه دعوت كرد.

اي اعض از قايقي بود كه من در آن زمان داشتم.تر بزرگ وتر مدرن هاآن قايق
   ته بودند و از قهرمانان قايقراني آمريكا محسوبكار كشنيز حريف تيم 
 اهاز آن هامايل و هدايت منتيم معمولي  يكبا  دانستم كهمي شدند.مي
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اعتماد به نفس ما  مجربما بعد از افزودن چند خدمه ا .افتادعقب خواهيم 
  ديديم.ميمسابقه زنده شد و خود را آماده 

گان قايق به درياچه ميشي اشدن ب روز قبل از مسابقه براي تمرين و آشنا
هفته  خرما در آ " :دلگرم نمودمتيم را  سخناني كوتاهقبل از شروع با  رفتيم و

ايد ديگر ش بپردازيم.به رقابت  هاتيمبا برترين قادريم ثابت خواهيم كرد كه 
ر ي كاهاخدمه و تكنيسين ،هابا قايق دست ندهد. به ما چنين فرصتي

  ". مرا داري هايد ثابت كنيم توان رقابت با بهترينبا، مثل شماايهكشت

رائه ا هاهمينطور كه اين رويا را براي آن پس با بلند پروازي آغاز كرديم.
 تا به حال هيچ يك .بدبين بودم برد تيم ماندر دل خود نسبت به  دمدامي

حركت  اما به سرعت تكنيك كار نكرده بوديم.ايهاز ما با چنين قايق پيشرفت
 را آموختيم و از آن به هيجان آمديم.ر جهت مخالف و موافق وزش باد د

بعد قايق سرعت گرفت و درياچه  ميرا باال كشيديم و ك هابانسپس باد
  را پيموديم.ميشيگان 

ت شكس بهو آمده به هيجان گفتيم و ميمسابقه سخن از موفقيت در 
ام ه قصد حركتي به نو با اعتماد به نفس به دست آورد اميدوار بوديمرقيب 

واپيماي ه يك بادبان مثل ،به محض حركت را داشتيم. "تغيير جهت بادبان "
هم و د سوم، تغيير جهت دوم، به نوك آن پايين آمد.تا كاغذي بسته شد و 

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

فايده بود بي وليبخشم بانگيزه  تيمبه  تشويقتوانستم با ميمسابقه  روز
ي كنم ولميبلند پروازي ن "گفتم:  هاو به آن هبه جاي آن خدمه را جمع كرد

ش كنم كسي از ما دلمي، فكر نآمد دديگري مثل اين به دست نخواه فرصت
وليه اصول ابار ديگر پس بايد يك  بخوردبخواهد در اين مسابقه شكست 
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حبت بياييد ص اسكلهز ترك قبل ا .تغيير جهت بادبان را با هم مرور كنيم
وداع  ابقهمسبايد با  نباشيماگر با هم هماهنگ  .تقسيم وظايف كنيم وكرده 

از  براي هماهنگي بيشتر از يكي ".كنيم و من حاضر به چنين كاري نيستم
كه هماهنگي و زمان  "تغيير جهت "عمل  با تجربه خواستم كه يهاخدمه

او قدم به قدم هر  ه قدم شرح دهد.را براي ما قدم بطلبد مي يبندي دقيق
  مرحله را با ما در قايق تمرين كرد تا ملكه ذهن ما شود. 

ط شروع خبا اين كار توانستيم مسابقه را با آرامش شروع كنيم و وقتي 
ي را اولين تغيير جهت واقع گرفتشتاب ميرا ترك كرديم و قايق ك مسابقه

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

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

  برنامه و حركت قدم به قدم دارند.

  

  رويا يتصفيه

راي بشد كه پيدا كردن روشي ويلو وقت و انرژي ما صرف كليساي در 
د باب دوم وجو رسوالن توصيف شده در اعمالالگوي كليساي رسيدن به 

آن اين بود كه چگونه بايد روياي خود  ورو بوديم به اما با مشكلي رو داشت. 
ه در اين ك وكينزهاحضور شبان ارشد ما گرگخوشبختانه  را تحقق ببخشيم.

تيمش در طول  او و .شاياني كردحوضه تجربه زيادي داشت به من كمك 
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 يهبه ما در همه امور كمك كردند به خصوص كمك در امر تصفيماه  ٦
  روياي مان. 

ده به اين نتيجه رسيكليسا شيوخ  و ت رهبريأبا هي جلسه هابعد از ماه 
 كه براي آن خواندهمعطوف باشد  موضوع اصليبه بايد توجه ما كه بوديم 

 هانو تبديل آ نجات افراد بي ايمان "اندگي ما در كه خو فهميديمو شده ايم 
  "شاگردان عيسي است. به 

به  .روياي ما مخدوش شده و نياز به تصفيه دارد احساس ما اين بود كه
طوالني نقاط مورد  يهابعد از بحث كليسا. خادمينخصوص براي رهبران و 

  : يمتقسيم كرد هدفرا به سه  مان توجه در روياي

قه در منط بسياريجمعيت كه به م گرفتيم تصمي : 
  شيكاگو بشارت دهيم.

كرديم تا با زندگي كتاب ايمانداران را تشويق 
 يهاو مشاركت هاكنند و ارزش مقدسي مسيح را كامل پيروي

  افزايش دهند. خود ييدر زندگي كليسارا  روحاني
ين قسمت توجه در ا

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

  مور انجام اين خدمت نموديم. أمرا  WCA سازمان
  

راي بكليات خوبي تصويب كرديم اما جوان  يكليسايك به عنوان 
ك يپس ما دقيق و كامل نبود.  اهدافد بودنيي كه در حال رشد هاكليسا
 ايهچنين برنام يهآماده ارائآن موقع خود را تا  .تنظيم كرديمساله  ٥ يهبرنام
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 گويا قسمتي از برنامهفهميديم كه ديدم ولي مينبراي پرسنل و جماعت 
است. با هدايت  از قلم افتادهاي هو احساس كرديم نكت نيستكامل 

خص مشاهدافي در راستاي تحقق رويا احتياج داريم فهميديم كه  القدسروح
  .كنيم

  
  تعيين اهداف و تعادل ذهني

چنين اهدافي هرگز به ويلو آغاز به كار سال اول  ٢٠كنم در مياعتراف 
 هانجات جانروند از  چونكرديم مينيازي احساس نفكر نكرده بوديم چون 

 مسيرد و ما را به ما را هدايت كر يولي روح خدا طور ديگر .راضي بوديم
مال هدف به كليسايي كه در اعداشتن نتيجه گرفتيم كه بدون  .ي بردجديد

  .رسيدنخواهيم  وجود داردباب دوم  رسوالن
مركز كليسا متكمك به رشد ايمانداران بشارت و امر سرمايه گذاري در  رب

از  يچقدر؟ با چه مقدار شد؟ ومياين كارها چگونه بايد انجام اما شديم. 
براي هر هدف چقدر انرژي بايد صرف ؟ رسيديمميبايد به اين اهداف  منابع
 نقطه؟ شدميصرف خارج از ويلو در چند در صد از منابع بايد ؟ كرديممي

  ؟ در كجا قرار داشتي پيش رو هاسال برايسالمتي  تعادل، اتحاد و
 يتعادل را در كليساهاحفظ و عدم كرده سفر  به نقاط مختلفي از دنيا

اگرد دادند اما شميبشارت از كليساها به خوبي بعضي  .شاهد بودم بسياري
برخي در تعليم و  .كردندميعمل  آن كردند و برخي بر عكسمين سازي

برخي در موعظه و  بشارت ضعيف.كردند و در ميبسيار قوي عمل موعظه 
ه هميز نبرخي  ي خانگي كوچك بي توجه.هاولي به گروهبودند ليم قوي اتع

يك نزدما هدف  .نداشتنداي هتوجدادند اما به نيازمندان ميرا انجام اين كارها 
  باب دوم وجود داشت. كليساي اعمالتعادلي بود كه در شدن به 
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  در ويلو جسورانه هدف شش

ه طي مسيري را كبايد چطور سنجيديم؟ ميچگونه بايد پيشرفت خود را 
ولين ؟ براي اشديمميمطمئن  مسيرداديم و از صحت ميتشخيص  رديمكمي

 هدف كوچكتر ٦سال حركت در مسير اهداف تصميم گرفتيم  ٢٠بار بعد از 
مك تعيين شده در رويا به ما ك هدف كليرا تعيين كنيم تا در رسيدن به سه 

  و هولناك. جسورانه هدف ٦ د.نكن
صميم تما  گويد وميسخن  اهدافجيم كالينز در كتاب خود از بي پروايي 

دست  هاآنآنقدر بزرگ و بي پروا باشند كه براي عملي شدن  اهدافيم گرفت
   هادعا نگاين ما را در و  يمرا بطلباو . مجبور باشيم احتياج باشدخداوند 

در اعضاي خود  اساله را ب ٥ اهدافبعد از دعاهاي شبانگاهي اين  .داشتمي
  : قرار داديمساله  ٥را در جريان امور و برنامه  هاآنو  ميان گذاشتيم

 تصميم دكه گسترش بشارت بو اهدافبراي رسيدن به بخش اول از 
جلسه در هفته افزايش دهيم كه تقريباً تعداد جماعت  ٤گرفتيم جلسات را به 

  ي ما كم بود.هارسيد و تعداد صندليمينفر  ٢٠٠٠٠نفر به  ١٥٠٠٠از 
م كرديم اعالبلوغ ايمان داران بود تمركز بر كه تحقق هدف دوم براي 

در آن زمان  .ي خانگي شركت داشته باشندهادر گروهبايد همه اعضا  كه
بودند اما براي ما قانع كننده نبود و  ي خانگيهااز اعضا عضو گروهميني

كت بر هااز اين گروهدر اين گروها شركت كنند اميدوار بوديم همه بتوانند 
  بگيرند.

پنج  كه چهارشنبه وفته افزايش شركت كنندگان در جلسات وسط ه :سوم
در اين جلسات باعث شد كه هزار نفر  ٨به نفر هزار  ٤از شد ميشنبه برگزار 

شد رشد روحاني اعضا ميارائه شود كه باعث تر عميقميمشاركت و تعلي
  افزايش يابد. 
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كه در جلسات اي ههزار شركت كنند ٨٠٠٠براي تشويق قرار شد  :چهارم
 خدمات روحاني فرصت سهيم شدن در هاآنه بكردند ميشركت  وسط هفته

   .نمائيمرا تبديل به اعضاي كامالً فعال  هابدهيم و آن راو غير روحاني 

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

حداقل سالي يك بار براي كه بتوانند آماده و عضهزار نفر  ٤داشتن  :پنجم
ي هابراي مستمندان در مركز شيكاگو يا دورهخانه ساختن  چونيي هافعاليت
   .خدمت كنند مدت در مكزيك و جمهوري دومنيك كوتاه

مجموعه در آمريكا و جهان از  كليساهاي زيرشعبات افزايش  :ششم
 Willow Creek Associationسازمان  كه توسطشعبه  ٦٠٠٠به  ١٤٠٠
  .شدمياداره 

  

  يافتن قهرمان

م ه به جماعت ما نيز به چالش كشيده شديم. اهداف كوچكتربا اعالم 
بيش از پيش بي پروايي اهداف خود را بوديم و هم هراسان. هيجان زده 

  .داريمدر آن موقع متوجه شديم كه نياز به قدم بعدي  كرديم.مي كدر

چه كسي حاضر است " گاه كردم و گفتم:نمان رهبري  هيأتروزي به  
سال آينده زندگي خود را  ٥؟ چه كسي حاضر است قهرمان روياي ما شود

رهبران  "؟دكن هاآنوقف اين اهداف و ارائه استراتژي براي رسيدن به 
 گانه را پذيرفتند. ٦ يهابرنامهيكي از مسئوليت جلو آمدند هر كدام  ترميقدي
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 قسمتن اي مديريتخواهم با ميتپد، ميبشارت  گفت من قلبم برايمييكي 
  نفر برسانم. ٢٠٠٠٠تعداد شركت كنندگان در جلسات بشارتي را به 

و  را پذيرفتي خانگي و گسترش آن هاگروه يتمسئول يديگر شخص
ديري نگذشت كه  جلسات وسط هفته را به عهده گرفت. مديريت ديگري

  دم شدند.گانه قهرماناني پيش ق ٦اهداف ميتما يبرا

سال  ٥تصور كن ويلو در  "به يكي از همكارانم گفتم:  به ياد دارم كه
 آينده چه خواهد شد؟ اگر با فيض خدا و تالش به چنين اهدافي برسيم؟رشد،

 يساييكل .بود تعادل اين كليسا براي خود ما باور نكردني خواهد اشتياق و
در اين ماجرا  تند كهخواسميهمه و  داشتو ايمان محور خواهيم محور كالم 

  .ندجويي سيهم باش

  

  قوت و حياتي نو: شروع دوباره در ويلو

را به اعضا اصلي ساله براي رسيدن به اهداف  ٥طرح  ١٩٩٦ما در ژانويه 
در  م شوقيجزئيات بود برنامه ريزي برايهمانطور كه مشغول  ارائه داديم و

در ما  ": گفتنديمهم مثل كادر رهبري  هاآن .زدميموج شان  يهاچهره
 ".سهم خود را انجام خواهيم دادما  روي ما حساب كنيد. هستيم،كنار شما 

  .ي اول ويلو را دوباره احساس كردمهاهمان هيجان روز

 خواستيمميم يگذشت و از تصفيه رويا و نتيجه آن راضي بودها ماه
لت ساله را براي سهو ٥برنامه پيشرفت خود را ازيابي كنيم براي همين 

ه داد كميساالنه نشان  نمودارماهه تقسيم كرديم و  ١٢ي هابه دوره ارزيابي
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، ما به ابله خداوند " :گفتيمميبا خود  پسداريم ميقدم بر يدر مسير درست
  "رسيم.ميخود اهداف 

ين اعملكرد ضعيفي داشتيم.  هاقسمتكه در بعضي  دادمينتايج نشان 
را مشكل  علتقهرمانان هر هدف رهبري مطرح شد و  هيأتدر  موضوع

و م ك يم.ددر تعيين اهداف واقع گرا نبو "گفتند: مي هاآن كردند.ميبيان 
كليسا  ايينهما بايد هدف  ضعيف دعا كرديم. يا برنامه ريزي درستي نداشتيم.

 هااز آن روزها سال "بيابيم.اي هچار ،بايد با همفكري ه داريم.ارا زنده نگ
 به اتحاديگانه  ٦تيم براي رسيدن به اهداف اعضاي  سخنانبا اين گذرد.مي

 و سازندرا عملي  همه آن اهدافتا همزمان  رسيدند و تصميم گرفتندمجدد 
رهبري منابع و  هيأت يافت. باالتري ارتقأرهبري به سطح در اين زمان 

ا نظر و كليس مشايخ اين قهرمانان قرار داد.امكانات كليسا را در اختيار كامل 
دانستند با قهرمانان هر هدف ميموضوعاتي كه الزم باره نصيحت خود را در 

رهبري در تامين منابع مالي و امكاناتي چون  هيأتدر ميان گذاشتند و 
كرد. چنين اتحادي را تا به حال تجربه ميساختمان و ابزار مورد نياز كوتاهي ن

ص يا تصفيه و خالاين رو " :با خود گفتم و قوتي نو جاري شد نكرده بودم.
 خشد.بميمصمم بودن و ايمان كليسا را افزايش  عاليست. قوت، خواهد شد،

  " ديگر چه كاري از ما به عنوان رهبران ساخته است؟

  

  ي از قلم افتاده:نكته

 گفتنكه  دچار پريشاني گشتمساله  ٥ماه بعد از شروع طرح  ٦حدود 
 :تمگف هابت كنم. به آنصحادر رهبري كردم با كسعي  بود. دشوارآن  علت

كه بايد اهداف را  جايي از كار ايراد دارد و هماهنگ نيست و انگار طوري "
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 "!داردكار بي عيب وجود ن " :پاسخ دادند هاآنو  كنيمميبگيريم عمل ننشانه 
ما فكري ش ئن نيستم براي مطمئن شدن به كمك و همممط :من گفتم و

كردم ميسعي رهبري بود و من  ي سختي براي كادرهاروز نياز دارم.
ي اوقات برخ انگارشد. ميكنم اما به سخنانم اهميتي داده نرا مطرح  مواالتئس

  ."!باز هم شروع كرد ": گفتندميبا خود  هاآن

راي ب كردميي تحصيل تا وقتي كه دخترم شان كه آن موقع در كالج
دعوت كرده بود.  نفر از دوستان خود را براي شام ٦تعطيالت به خانه آمد و 

 يكي در آشپزخانه ايستاده بودم كه باز شد.تازه با اين ديدار گويي چشمانم 
گفت كه چگونه از ميآوردن خود را بيان كرد. او ايمان  شهادت هاآناز 

 Student پروژهبه  كه طريق فعاليت كليساي ما در بين دانش آموزان

Impact  گذاري اين  تأثيرن به م .است به مسيح ايمان آوردهمعروف بود
 و ه بودهم كمك شاياني كردمن  چون به فرزندان خودِپروژه باور داشتم 

كليسا  به كدام"از او پرسيدم برايم تازگي نداشت اما ي آن دختر جوان هاگفته
  "؟يرومي

باشد ا مما يا عضو كليساي محلي  شعباتيكي از كه عضو انتظار داشتم 
ردم فكر ك ".رومميبه كليسا ن كن هستمسادر شهري كه " :گفت لي اوو

ان است چون ايم يپيدا كردن كليساي مناسبتحقيق براي شايد در حال 
به او  .كندميتر آوردن در ويلو ارتباط را با كليساهاي سنتي سخت

 :و جواب داد ".مطمئنم كليساي مورد نظر خودت را پيدا خواهي كرد":گفتم
تم و عضو نرف يويلو يا هيچ كليساي ديگرمن تا به حال به  كنم،ميفكر ن "

به او گفتم كه  " شناسم.ميرا  Student Impactفقط ام هنبودهم  هاآن
و عضو ويلو  رويمي Student Impactسال است كه به  ٤كردم ميفكر 
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آنجا ايمان آوردم و تعليم گرفتم و خدمت كردن را  بله، :پاسخ داد ؟هستي
 . برايم سئوال برانگيز شد كه چرا عضوي" شنيدم.از ويلو نميآموختم ولي اس

  نبايد در مورد ويلو شنيده باشد.

 ساله را از من ٥مكالمه مشابهي با يكي از پرسنل داشتم كه سراغ طرح 
در جواب او  .آيدميخونم به جوش  هنوز هماز به ياد آوردنش  .گرفتمي

 ،اهدافآن پرسي؟ مگر ميگفتم تو هم عضو اين طرح هستي چرا از من 
  "؟مشترك من و شما نيستندف اهدا

كردم يمبه آن فكر  متوجه عدم ارتباط بين رهبران گشتم و هر چه بيشتر 
ويلو دور از چشمان من تغيير كرده بود و  شد.ميتر روشنبرايم  موضوع

، دون اتحادبحال  عيندر و كتاب مقدسي متمركز ، تبديل به كليسايي متحد
ي هاويلو تبديل به زير شاخه اي، از بخش بود. گشته باطارتبدون  چند گانه و

ويلو فعاليت داشتند حتي براي پرسنل آن بخشي كه در  خود شده بود.
ليل د همينبه از هدف كلي كليسا گشته بود و تر ي كوچكتر مهمهاهدف

  ي در اين جا وجود دارد.كردم نا هماهنگمياحساس بود كه 

 هدف خود را دنبالصرفاً  هاآنبود كه  ناي هابا زير مجموعهما مشكل 
 كوچكتر براي ارتقاي رشد روحاني اعضاف اهداين ا در صورتي كهكردند مي

  بود. تعيين شده

به چيزي بيش از تصفيه اهداف نياز داريم تا ما به كادر رهبري گفتم 
اريم كه همه دنياز  .يابيمدست  هابتوانيم به پتانسيل كليسا براي نجات جان

ا تنل با هم در ارتباط باشند و همه بايد دوباره از اول آموزش ببينند پرس
ئول را مس هانياز است كه آنبا هماهنگي عمل كنيم.  هابتوانيم در همه بخش

كه وئيم يم بگتوانميآن موقع بگردانيم سهيم در آينده كليسا  و بخش خود
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ازه كار و تقبول كردند پيشنهادات را اين  هاآن تمام اهداف را نشانه رفته ايم.
ي قايق براي تغيير جهت بادبان قدم به هاشروع شد و مثل آموزش خدمه

  قدم از ابتدا شروع كرديم.

 

  بنيان كليسا: اتحاد

 يط و متحدبسنهادي  بايد به پرسنل گوشزد كنيم كه اينجا كليسا است.
 دوم باب ناعمال رسوال نيستيم.اي هفروشگاه زنجيرما  .خدا طبق كالم بر

ان نشرا از عروس مسيح  واضح و شكوفا شدهتصويري . كالم را بخوانيد
 اهداف مختلف در يك بدن توان باميچگونه  باشيم. متحدبايد پس  دهد.مي

گر بريم. اببايد در اين جدال متحد شويم و كار را به پيش همه  بود؟متحد 
نيم توامين. تادخواهد اف حركتمتحد نشويم ويلو رو به زوال خواهد رفت و از 

  دست روي دست بگذاريم.

به سادگي تغيير جهت بادبان قايق نبود. نمودن به اين تصميم اما عمل 
به طور انفرادي و با استقالل تر سال يا بيش ١٠براي پرسنلي كه بيش از 

خود را با اهداف ي هامجموعه كه اهداف زير بوددشوار  بودندكامل كار كرده 
كردند قوانين از وسط ميبرخي حس  راستا قرار دهند.كليساي مادر در يك 
 هاالبراي ستقريباً اين طوري بود. توان گفت مي و كار تغيير كرده است

ي هاقرار داديم تا گروه هاآندر اختيار را افرادي را به كار برديم و بودجه 
انجام  يخوببه را  كار خود هاآن يا موسيقي تشكيل دهند. هازوج جوانان،

انه متأسفكشيدند ميكردند و زحمت ميدر همان حال كه تالش داده بودند و 
برخي  .دكردنميهدايت نمردم را در مسير اهدافي كه كليسا تعيين كرده بود 

انضباط روحاني جهت هدايت جماعت به  يهبرنام هااز زير مجموعه
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ند. اشتدستگيري از نيازمندان و يا خدمات داوطلبانه ند ي خانگي،هاگروه
 ي مختلف كليسا در جهاتهاوقتي بخش شتيمچگونه انتظار پيشرفت دا

؟ حال وقت كردندمي ارائهي متفاوتي را هاو ارزش بودندمختلف در حركت 
حد مت ،كليساي واحد رسيدن به يككه هر كدام قسمتي را براي  بودآن 
  .گرفتيمميبر عهده آن را و مسئوليت  ساختيممي

ا ن  رسنل موضوع قابل درك بود اما بعضي راه سخت وپ بسياري ازبراي 
طول كشيد تا  هاماه كه دور از انتظار من بود. را در پيش گرفتند يهموار

 ا بياندازيمجي مختلف كليسا را هاقسمت يكي بودن توانستيم با روشنگري
هم از نظر كه ادامه وضع كنوني براي رسيدن به اهداف بدانند همه و 

  .هم كتاب مقدسي نيسته است و اشتبامديريتي 

  

  خط قرمز

در يكي از  .پيش روي مان بود ينا هموار پر پيچ و خم و مسير يراه
ه كردم كنقل قول پرسنل از مدير اسبق جنرال الكتريك  با هانشست

 يا و هاحرفتعادل،  فكر، باتوان مينكه  رسدميفرا يي هازمان "گفت: مي
 در ".همه چيز را بر هم بزني هاثل ديوانهبايد م. برد جلوسياست كار را 

صحبت با پرسنل و تالش  هابعد از ماه مقطعي خود را در اين مرز يافتم.
روز از كوره در رفتم و گفتم: يك جهت اتحاد كليسا  هابراي قانع كردن آن

راي تحقق بما بايد و  به اتحاد ما بستگي داردآينده ويلو  .ديگه خسته شدم "
اگر مايل به همراهي با ما نيستيد  دا بخشيده متحد شويم.رويايي كه خ

چ هي. تان پيدا خواهيد كرد ديگري مطابق با روياهاي يمطمئنم كليسا
  ".جديدي در ويلو آغاز شده است فصلچون . مشكلي نيست
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خطر آن را برم و مسيح ميرئيس لذت نيك من از قدرتم به عنوان 
ارم بعضي اوقات بايد خطوط قرمزي د اما باور كرده است،گوشزد پيشاپيش 

بايد دست به كار  رسم كني و مسير تحوالت را از دو گانگي خارج كني.
درصد شما را  ١٠٠حمايت و تالش  ما دعا،"پس به پرسنل گفتم  شوي.

اي ما به همه بر توانيد وقت رفتن است.ميخواهيم اگر نميبراي اين پروژه 
ا كمك ولي ب .ي از من دلگير شدندبرخ رسيدن به قوت كليسا نيازمنديم.
راستاي هدف خود قرار داديم تا را در  هاهمكاران ارشد تمام پرسنل و تيم

  پيوندد.بمان به تحقق  روياي

  

  هادر همه مسئوليتسهيم شدن 

ا باما  ي رهبري در ويلو براي ما بود.هايكي از پربهاترين چالشاين 
 لپرسن ميتمااديم و ديديم كه و بدون پشيماني آن را انجام دراسخ ميعز

كديگر با ي غيرهي خانگي و هاي گروههافعاليتو براي بشارت،كمك به فقرا 
هر قسمت از كليسا شركت كنندگان را تشويق به  .شدنددر يك بدن متحد 

نمود.همه مي ي خانگيهاگروه شركت درهفته و  شركت در جلسات آخر
كت در جلسات وسط هفته و شركردند تا ميتشويق مردم را  هاگروه

  وند.سهيم شي ديگر هاخدمتهاي داوطلبانه در كمك به نيازمندان و كليسا

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

صورت در راستاي ادامه مسير  ي زياديهاروزه است و بحث سه هامالقات
  روم.مياما من هميشه با لبخند رضايت به خانه  گيردمي
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اما همه چيز بايد به شايستگي و با نظم  "گويد: مي ٤٠: ١٤اول قرنتيان 
توانم بدون خجالت اين آيه را بخوانم چون مينهايتاً  "وترتيب انجام شود.

ديگر  شده ايم انجام داديم.كه به آن خوانده ميكار رهبري را در خور نا
  .استيانه شده رهبري عمل گرا ي احساسي در كار نيست.هاارعشو  هاحرف

  

  تراژدي اين روزها

رفتار گ هاآنو اكثر رهبران ام هرا داشت بسياريديدن كليساهاي  فرصت
ما دنيا را عوض خواهيم  " :گويندميبه اعضا  ارائه مهيج روياي خود هستند.

 چيزي به دستبينم نه تنها ميرا  هاآناز سه سال كه دوباره  اما بعد "كرد
اين تراژدي ملكوت  اند.هي خود را هم از دست دادهابلكه داشتهاند هنياورد

  است. هاخدا در اين روز

سال پيش آن جا رفته بودم براي شركت  ٣٠به كليسايي كه تقريبا اخيراً 
  نيمكت نشسته بودم برور كه ط همانحاضر شدم. اي هدر مراسم تشيع جناز

 رو يهااعالناساس  و بربود ديدم كه كليسا دست نخورده باقي مانده مي
ي هاندلياز صميو احتماالً ني جلسه داشتند هاآنيكشنبه بايد روز به روي من 

سال پيش  ٣٠به جمعيت كليسا از بايد درست مثل قبل.  .شدميپر آن جا 
 كساني كه شانس "كجا هستند؟ هاآن " شدندميهزار نفر اضافه  ١٠حداقل 

اميد  كسي پيغام هادر اين سالچرا  ؟بودندكجا  داشتندتبديل زندگي خود را 
آيا كليسا  نرسانده است؟ خودهمكاران و دوستان ها، سايهممسيح را به ه

ا س؟ چطور جماعت اين كلياست سيس شدهأبراي چنين حضور كم رنگي ت
پتانسيل  ازچگونه اين كليسا  ؟داشتندامعه اطراف خود بر ج را تأثيرترين كم

  ؟بود دور افتادهاصلي خود 



  
انهجسور يرهبر    

٦٢ 
 

حتي و اند هداشت ي خود راروياحتماً  هاآن كردم كهمياين گونه فكر 
داليلي با شكست روبرو  رببنا وسط كار در اما اند هكردهم تالش و دعا 

كردم و اين طوري ميفكر اينگونه  اند.هصادقانه تالش كرد هاآن اند.هشد
ر دانم كه دمي. كردمميپيدا  هاآننسبت به كليساي  يحداقل حس بهتر

اكثر كليساها اعضاي وفادار مشتاق كمك به كليسا و حضور فعال هستند اما 
ه ب نشينند وميراحت  هانيمكت از مدتي برپس  .دانند چطور و چگونهمين

 چون هيچ كدام از آنالعه دارند. پردازند كه نياز به مطميني تماشاي شبانا
  اند.هشبانان رهبر بودن را نياموخت

فقط  رسد كهميبه هزاران نفر  هاتعداد آنچنين نيكو كه  اين ايمانداراني
دعا و بشارت ، خواستند كه در مطالعه كالممي موعظه بشنوند.اند هآموخت

ش تال و كنددر اين مسير هدايت را  هاكه آن هكسي نبودكوشا باشند اما 
 بي نتيجه هاآننتيجتاً تمايل  .نظم ببخشد هابراي نجات جانرا در  هاآن

  مانده و بعد از مدتي به فراموشي سپرده شده است.

يار بسدهند ميكنم شباناني كه عطاي رهبري را در خود پرورش ميفكر 
به همين خاطر كليسا رشد و حضور چشم گيري ندارد. با عطاي  كم تعدادند

توان كليسا را اداره كرد و مردم را جهت اهداف ميبري است كه ره
  . شودمينتايج قابل توجهي حاصل است كه صورت  در اينبرانگيخت. 

: ١٧عبرانيان در  رهبري در ملكوت خدا باشيم.نقش بايد متوجه اهميت 
ست ا واضح نتايج رهبري را. ".به ياد داشته باشيد": گويدميكالم خدا  ١٣

 كل، مؤثرعواقبي منفي براي رهبري  عطاييهر گيري ل در بكاراهماكه 
 رهبري نه تنهادر عطاي  اهمال و غفلت .داشتكليسا و حتي دنيا خواهد 

ليسا بايد دهد. كميقرار  تأثيرليسا را نيز تحت اعضاي كليسا بلكه خارج از ك
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بتواند بستري تا  را درك كندرهبري  عطاي بخشنقش تقويتي و الهام
كه از چنين عطايي افرادي  .ي ديگر فراهم سازدرشد عطاياسب براي منا

يجاد اشباني و مديريت  تعليم، به جهتمناسب برخوردار هستند بستري 
  .كنندمي

 گردندميتلف  هاانسانو شده خارج  مسير اصليكليسا از اين عطا بدون 
عطاي  راگ "گفت: مياشتياقي به رهبران  چنينپولس با چرا فهمم ميو حاال 

  " رهبري كن! .. پس. رهبري داري

  

  ؟رهبري ساعي بودن به چه معناست

ديگران اهميت عطاي رهبري  رايبتا ام هتالش كرد هادر طول اين سال
اميدوارم تمام رهبران كليسا خود را وقف رشد  .كمك كنم هارا بازگو و به آن

از  بايد پيش رو. بدون توجه به دشواري نمايندظرفيت گسترش اين  و
وانين ق ي خود را افزايش دهيم وهايم و ظرفيتئبيرون بياخود امن  مخفيگاه
خواهم تمام رهبران در مسير رشد ميبياموزيم. را ي جديدي هاو مهارت
 .ندباش يرهبربراي  سفر به دنبال بهترين الگو و با مطالعه و ندحركت كن

را همه  شند.ليم پذير باو تع پيشه كنندفروتني كنم كه ميرهبران را تشويق 
 القدسروحيي را كه هاكنم تا روشميو بيشتر از همه خود را تشويق 

به ما مشخص هدايتي خداوند گويد انجام دهيم تا در زمان مشخص مي
  .ببخشد

 يني اساسي در اتسئواالو گردند ميميدچار سردرگبعضي در اين نقطه 
 روزهدفي داشت وقتي در  چه نقشه و القدسروحكنند كه ميمطرح باره 
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يا خداوند آ پنطيكاست حيات و قوت را براي تبديل دنيا به كليسا بخشيد؟
اس اصول اسبر  يدما با يا داشت؟ نظربراي كليسا در  يي استراتژيكهانقشه

آيا با  ؟باعث رشد كليسا گرديم حاكم بر دنياي مديريتي هارهبري و تكنيك
آيا  ؟شودميداده نكليسا كم اهميت جلوه در خارج  القدسروحقدرت  راين كا

  ؟ودو شعارها اكتفا كرد يا به دنبال نتيجه ب هابايد به حرف

ته داش هارهبر بايد جوابي براي آنيك كه  هستندميت مهسئواال هااين
مديريت و رهبري را جدي چقدر بايد ت ديگر از قبيل اينكه سئواال باشد.

ايد آيا فقط بي مان محقق گردد؟ ا روياتا چه حد بايد تالش كنيم ت گرفت؟
و ما بقي را به خداوند محول كنيم؟يا  كار را ادامه دهيممهيج  يهاشعاربا 

  ؟استفاده كنيمي مديريتي هاروشاز بايد براي حصول نتيجه 

  

  رواردها پرسشي سخت در دانشگاه بازرگاني

يم مقاله ج ازرفته بودم تا روارد هادانشگاه بهكه ميچند سال پيش هنگا
در ويلو  WCAروارد بود و اكنون مدير هامالدو كه قبالً دانشجوي بازرگاني

ي هاكيد ما به رهبري و روشأت فهميدندانشجويي با  كنم،دفاع است 
ف كليسا كنم وقتي حرميفكر  بيل،"باال برد و پرسيد: خود را دست  يمديريت

اهد بود و اين همه بي ربط خو ايدهروشي كه شما در پيش گرفت، شودمي
چون  .خواهد بود هبيهودي خادم سازي شما هاي مديريت در دورههاآموزش

در آن مداخله خواهد كرد او كار خدا است.كليسا مال خداست و اين قسمت 
اينطور  منالبته  ي مديريتي مدرن نيست،هاو به نظرم نيازي به استراتژي

  ".كنمميفكر 
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ديدم كه منتظر پاسخ من بودند. من هم ميدانشجويان ديگر را  يهچهر
بتوانم موضوع را به درستي كمك كن تا  ؛خداوندا " :اين گونه دعا كردم

شما در يكي از بهترين  ": گفتمشجو نخطاب به آن دا "تفهيم كنم. 
ول مديريت اصترين و پيشرفتهترين دنيا در حال آموختن بنياديي هادانشگاه

يك شركت استخدام خواهي شد و باعث  در آينده درو  هستيو رهبري 
رم ن صابون،افزايش فروش كاالي عرضه شده توسط آن شركت خواهي شد. 

 نياز دارند و هاكاالآن مردم به . چون عاليستاين بسيار كه  .افزار و غيره
ي مصرفي هاكاال هااما اينبرآورده شود.  هاشوي تا نياز آنميشما باعث 

قرار نيست زندگي كسي را تغيير خواهند ماند. باقي هم و اينطور  هستند
  سرنوشت دنيا و عاقبت افراد را رقم نخواهند زد. هااين كاال .دهند

 دانيم.ميرهبران كليسا را اميد جهان  ،بايد توجه داشته باشيد كه ماولي 
 محبت تبديل كننده عيسي يهدربارتوسط خداوند كه  هتنها نهاد مسح شد

ريم باور دا است. دنيانياز مردم ترين محبت اساسي اين و گويدميمسيح 
كند ميزندگي و تبديل هدايت ، خدا محبتدرك جديدي از كليسا مردم را به 

  شود.مي هاآنو نهايتاً باعث تغيير 

اف اهدكنيم و ميگي دبايد بدانيد كه ما رهبران هر روزه با اين اهداف زن
كنيم و براي تحقق ميرا متحد  پرسنل دانيم و در مسير آنميخود را مهم 

هر  . از آموختنكنيممياز منابع استفاده  رويايي كه خداوند بخشيده است
  .كنيمميكوتاهي نمفيد براي پيش برد كليساي خداوند و تاكتيك روش 

ز ي ديگر را اهاباور داريم كه موفقيت يا عدم موفقيت ما زندگي انسان
ت . اين باور ماسدهدميقرار خود  أثيرتتا به ابد به طور مستقيم تحت  حال
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چون كليسا اميد  هر روش مفيد استفاده خواهيم كرد.از جهت به همين  و
  جهان است.

كردم ميبعدها كه به آن لحظه فكر  .سكوت عجيبي سالن را فرا گرفت
اي من طعباور داشته باشم كه كليسا اميد جهان است واقعاً اگر  فهميدم كه

اين عطا را به من بخشيده است و خداوند كند. خودِ ميرشد و توسعه پيدا 
از ديدم. ولي حال ميهرگز دنبال آن نبودم و حتي خودم را اليق آن هم ن

 اين عطا كامالً  يبارهخداوند در احكام برم.ميلذت خوشحالم و داشتن آن 
پتانسيل خود را  -٢ .رهبري كن سعي و تالشبا تمام  -١است: آشكار 

افراد از  بهره جستنتالش و  به خاطر كليسا با مطالعه، -٣ .افزايش بده
  خود را گسترش بده.عطاي  مجرب

  

 كرد؟ ميعيسي مداخله 

ي رهبري عيسي بنگريد: هارسد اما به چالشميبه نظر  افراطيميك
اي همن نسبت به پدرم وظيف "ساله بود به خانواده اش گفـت:  ١٢وقتي 

ا را من دنيولي بازي كنند  هاذاريد بقيه بچهيا به عبارت ديگر بگ ".دارم
 دانست.ميخود  "يهوظيف"جالب است كه اين امور را  تبديل خواهم كرد.

جهت بشارت در ذهن  يرا آغاز كرد روياي واضح بعد كه خدمت خود هاسال
يهوديه آغاز و به از اورشليم كه شاگرد و حركتي  ١٢براي اي هبرنام داشت.

به نقاط دوري از جهان فرستاد و را سپس شاگردان  .رسيدمي و بعد سامرا
 دخوردنميپاداش و وقتي شكست كردند ميبه وظيفه خود درست عمل وقتي 

  ساخت.ميروانه  يو با قوت بيشتر كردميرا بار ديگر تجهيز  هاآن
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 شتگانگگمنجات براي كرد و ميدر امور ملكوت پدر مداخله عيسي 
ا مد ركه پدر در راه صليب به او سپرده بود اي هيفليسا و وظمشتاق بود. ك

ر فك كاسته شده باشد.او از مداخالت هم كنم امروز ميفكر ن نظر داشت.
ي قوي را دارد و مسلماً در اين راه ما را هاكنم او از رهبران انتظار كليسامي

د اننولي ما م .آيدميهمراه ما و  تقويت كردهگذارد با عطايا ما را ميتنها ن
 ياتكا نظم و با دعا، برترين استاد و رهبرمان نياز به جديت بيشتري داريم.

دهيم و بايد بدانيم راهي كه در آن هستيم ميانجام  را اين كار القدسروحبه 
 .نمود پرداخت ي آن راهمانطور كه عيسي بها محتاج پرداخت بها است

ت يد با سعي و جدياست باو امور پدر رهبري صحبت  يخواهم بگويم وقتمي
  .عمل نمود
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 روياي ملكوتانتخاب يك تيم براي تحقق 

  

  

 

  يك رهبرنزديك با قلب  طيارتبا

را  آن مكالمههيچ وقت چندين سال پيش شخصي با من تماس گرفت. 
ز ادر خداوند خوابيد! او  " :گفت ضعيفصدايي  با وي .فراموش نخواهم كرد

خواهم ميي شما اطالع دارم و فاصله هم زياد است و ناهفشردگي برنامه
   "خواستم به شما اطالع داده باشم. ميبيايد فقط 

 نگهماهمقدمات سفرم را تا  گرفتمتماس دستيارم ژانت  بابالفاصله 
 كه از اولين كاركنان تامدر كنار همسر ع جنازه براي تشي. دو روز بعد كند

ام به من همسر ت كه جهت تسلي چيزي بگويمقبل از اين  ويلو بود ايستادم.
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ط در شادي او فق .گذشتي زندگي تام در ويلو كريك هابهترين روز"گفت: 
   " بودم. نديدههيچ وقت او را تا اين حد سرزنده ويلو كريك بود و 

ا هيچ وقت شم" :كشيد و گفت يكنارمرا به تام هم بعد از مراسم  برادر
 و يددوست داشته شدن را به برادرم داد كه فرصتتشكرم را نديدم اما م

رد و كمياو در كنار شما احساس كامل بودن  بخشيديد.او زندگي  بههدفي 
ادامه  و مرا در آغوش گرفت " .قرار دارد يكرد كه در جاي درستمي  حس

او را جزو ست داشتيد و وكرم كه او را د. متشاو تنها برادر من بود " :داد
   "خودتان پذيرفتيد. 

  كرفبودم و با خود  ههواپيما خيره شد يهدر راه برگشت به خانه به پنجر
چه مزيتي  و متحد بودن پر قوت پر محبت،اي هكردم عضوي از خانوادمي

به  داشت.اي هتجرب چنينخوشحالم كه تام است كه نصيب ما شده است. 
ش پيبراي اهداف نشسته بوديم و ميز در ويلو يك دور خاطر دارم يك بار 

م گفتيم براي تشكيل يك تيم سالميكرديم و مييكديگر را تشويق رو 
خدمتي بايد چه نكاتي را رعايت كنيم. واقعاً چه تعداد از خادمين چنين لذتي 

اي هچنين تجربداشتن خادمين بدون و  چقدر از شبانانرا تجربه كرده اند؟ و 
  ؟از اين جهان رخت بسته اندشيرين 

موعظه و رهبري  خدمت، در حالدائما مرا سال  ٢٣ به مدتپسرم تاد 
اما قادر به درك شدت اشتياق من نبود  ديده بود. تحقق هدف تيممانبراي 

 حصيلتسالي كه براي همان  تجربه كرد.اين اشتياق و لذت را خود اين كه تا 
 هاجوانان ويلو كه نزديك كالج آناز  يگروه به ه بودبه شمال كاليفرنيا رفت

ده خدمت كر نبين جواناچند ماه در  به مدتو حق شده بود لم ندودمستقر ب
  بود.
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 يهانناگطور  هبدير وقت  براي تعطيالت بهاره به خانه آمد كه يك شب
را ميبابا! حاال اهميت هدف تي "اتاق كار من آمد و گفت: سمت به  هااز پله

 گي ودر واقع زند همكاري است. مفهوم آن خيلي بيشتر از يك فهمم،مي
روح من از شنيدن  تفاوتي اساسي دارد.با همكاري خدمتي عميق است كه 

ر رهبران اگدانستم چكار كنم. مياز خوشحالي ن چنين كلماتي به پرواز درآمد.
را درك  "با هم و زندگي و خدمت عميق  "همكاري با هم"فرق بين 

مده د آزندگي و خدمت عميق در بستر بوجوبا  .شدميچقدر عالي  كردندمي
  شد.مياز هر نظر رشد چشمگيري حاصل 

  

  مثال از كار تيمي: سه

كنگره آمريكا به  افتخار طاليل مراسم اهداي مدا درچند سال پيش 
 كاخ كنگره آمريكا سالن .دعوت شدم دي سي به واشنگتنبيلي گراهام دكتر 
 ود.ب يبا شكوهم مراس .كشورهاي مختلف بودرهبران مقامات دولتي و پر از 

ه مدال ب با سكوتي پر معنا دعوت شدوقتي دكتر گراهام براي دريافت مدال 
به تيم ق متعلمتعلق به من نيست بلكه  تنهااين مدال  "نگاه كرد و گفت: 

زندگي من طور  هابدون هر يك از آن سال با من بودند. ٤٥كه براي  ماست
تك تك ا ر هاآن ميسپس اسا ".مديونم هابه آن .خوردميرقم ديگري 

  .كنداحساسات خود را كنترل  توانستمي خواند و به سختي

ودند ب تا چند وقت پيش ارزشي كه تيم دكتر گراهام براي يكديگر قائل
ينا در مونوريت كارولخانه وي رفتم و با او مالقاتي در كردم تا به ميدرك نرا 

م به آمدييمروي آن بنا بود پايين  ويكه خانه اي هطور از تپ هيمن .داشتم
 كرد.ميهايش ساخته شده بود اشاره ميي اطراف كه توسط هم تيهاخانه
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خواهند تا آخر عمر به مراقبت و حمايت از ميسال كافي نبوده و  ٤٥احتماالً 
 رتأثيتحت من را عميقاً  ،به كنار هم ماندن هاتعهد آن يكديگر ادامه دهند.

 يكه هااز اتحاد آن .كردندميخدمت  با هميي كه هاروز ماننددرست قرار داد. 
  خوردم.

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

اشتياق زياد داشتم اين شام را با " شام آخر جمع كرد و چنين گفت: براي
ولين ا شكست و گفت با اين كار به ياد من باشيد.سپس نان را  ".شما بخورم

پيدا  ادامهميبه صورت تي يكديگربود و به ياد آوردن ميبه صورت تي عشا
ياد داد كه در كل تاريخ از به ياد آوردن او در تيم با اين كار او  خواهد كرد.

  غافل نباشيم. 

 برخي از ما مختلف ويلو خوشحال هستم. يهاقسمتدر  مشاركتاز 
كه ويلو از آن  ياز گروه جوانان(. سال است كه با هم هستيم ٣٠بيش از 

  خدمت را با هم چشيديم. دوره) سرد و گرم .حاصل شد

وستان يكي از د تاسيس با هداياي دريافتي ازبعد از بيستمين سالگرد 
 به براي من ارزشمند هستند. هاآنچقدر كه نشان دهم  هاآنتوانستم به 
قدم زدن در  ردم و بعد از شنا،برا به جزاير كارائيب  هاروز آنمدت هفت 

با هم  .را مرور كرديمگذشته خاطرات ساحل و قايق سواري دور ميز شام 
 شبهر  هرگز آن روزها را فراموش نخواهيم كرد. .خنديديم و گريستيم

 شب آخر يكي از اعضاي تيم گفت: كشيد.ميشام تا دير وقت طول صرف 
را نزد  آسماني ماهم منتظر باشيم تا پدر  پيشما پير شوم و خواهم با شمي "
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آن شب همانطور كه به بستر  "خواهم در همين تيم بميرم.. ميخود برد
  "!از اين بهتر نخواهد شد " .كردممي  رفتم با خود فكرمي

نتايج اين دهه تفكر درباره از يكي و ام هزندگي وارد شد ٦٠به دهه اخيراً 
چه چيزي را در زندگي بيل ؛ وجود " :ي است. از خود پرسيدمچنين موضوعات

 ايهمنهاي خانواده كه اهميت ويژ " :و به خود پاسخ دادم "داني؟مي ضروري
اگر  ". مكه آنها را دوست دارميتي بااول ادامه كار خدا و دوم انجام آن . دارد

  مين.ز برت از بهشاي ها داشته باشم زندگي ام كامل است، مثل قطعراين دو 

 

  ضرر رهبران

دانم خيلي از رهبران از ميچون كند. ميمرا متأثر  هاقسمت نوشتن اين
ليسا، ك دررهبري انجام تا شباني و در كليسا هستند عادي  يعضو ي كهزمان

  تجربه نخواهند كرد.هرگز زندگي و خدمتي را كه توصيف كردم چنين 

موانع و عبور از اوند براي ي خدهاكه راه حل نا اميد كننده استچقدر 
را  ارتجساست كه اعضاي تيم نا اميد كننده چقدر  بينيم.ميمشكالت را ن
ر داست به درخشش چشم اطرافيان  نا اميد كنندهچقدر  اند.هفراموش كرد

  كنيم.مينگاه ن هاآنايجاد اشتياق در قلب  زمان

 عدم اعتراف به افتاده و عميقكه بر خاك اي هو چقدر بدتر نديدن ثمر دان
رده كو اين دانه شروع به رشد و نمو  افكار ما را در بر گرفتهخداوند  "اينكه 
اعضاي تيم به پشت سر  از كه يكياي هآن لحظو چقدر عالي است  "است.
اورت ب يادت هست وقتي خداوند اين دانه را كاشت؟ " :نگاه كند بگويدخود 
 سال در كنار همهمه شود اين يمرشد كرده باشيم؟ باورت  اين قدرشود مي
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يد. براي شكر گزراي بايد به زانو بيافتمقدس است و بسيار آن لحظه  "بوديم.
  .بدهدرا از دست اي هلحظ چنينهيچ رهبري نبايد 

براي تدريس دوره خادم سازي  WCAچند سال پيش يكي از اعضاي تيم 
س به او ملحق براي برگزاري كنفرانما هم به آلمان سفر كرد و قرار بود 

رده ما كليساي آلماني ويلو آنقدر براي كنفرانس تبليغ ك رسيدنقبل از  شويم.
 ود كنفرانس پشت سر هم برگزار كرديم. دوبود كه به جاي يك كنفرانس 

ر زباني و خستگي سف مانعكشور خارجي كه يك كنفرانس پي در پي در 
 مدو نساكنفربه محل روز آخر تجهيزات صدا را  انگيز بود.برش لبراي ما چا

تب امر سرود خواندن بهو  تعليمروز آخر واقعاً خسته بوديم و  انتقال داديم.
در  را خواندند كه ميآخر جلسه گروه پرستشي سرودي قدير . دبودتر سخت

  گفت:ميچنين اين سرود بندگردان 

  

  ،ي ماهامحبت خدا عظيم است در دل

  نآزبان قاصر از بيان 

  ستا هار از ستارهو اين محبت فرات

  كنندميدر اعماق زمين گنهكاران فروتنانه تعظيم 

  خداوند تنها پسرش را داد تا هالك نشويم

  توان نوشتمي ميقل با چه جوهر و

  محبت عظيم خداوند را

  كارهاي خداوند را با
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  دريايي از جوهر نتوان نوشت

  نوشتن كارهاي او كم خواهد بود برايزمين  كل

  و پاكمحبت خدا، غني 

  پر قوت و بي حد

  تا ابد بماند. اين كالم مقدسين و فرشتگان

  

رود سبعد از اتمام  .خواندندميگروه پرستش بندگردان آخر را با تمام وجود 
بهت از محبت خداوند  آرامش نفر در سكوت و ٣٥٠صداي تشويقي نيامد.

ل در همان حا رفتم و جماعت را مرخص كردم. پشت منبر. من هم زده بودند
گشتم تا با خداوند خلوت كنم.حضور او را اي ميهرفتند دنبال گوشميكه 

د بع .پشت صحنه در حضور خداوند سر فرود آوردم در اتاقكردم مياحساس 
ا باال آوردم و تمام تيم ر م رااز چند دقيقه احساس كردم كه تنها نيستم سر

 ".اين بهتر نخواهد شداز  " :در دعا ديدم و باز گفتماي همتحد با خود در حلق
دانستيم از مي كرديم.ميبا هم خدمت بود كه سال  ٢٠خيلي از ما بيش از 

را اي هبريم و چنين تجربميبخشد لذت ميبا قدرتي كه خدا ميتيخدمت 
 ت.كي از بهترين خاطرات زندگي ام اساين ي .كسب كنيمتواستيم تنها مين

چون ذهن من پر از چنين لحظاتي  توانم خاطرات بسياري را به ياد آورممي
  . است

ين چن .مشتاقم كه تمام رهبران چنين لحظات مقدسي را تجربه كنند
وانيم كند تا بتميي سخت شيرين هاتي در روزي كار كليسا را حتتجربيا

 عيسي در انجيل يوحنا بابهمانطور كه  .برسانيم تحققمسيح را به  يرويا
  ."حفظ كن تا يك باشند ..." :ندكميبراي شاگردانش چنين دعا  ١٧
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  .هدف تيم را تعريف كنيد

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

  است. يرهبر عطاياصلي  مزاياييكي از  القدسروحقوت 

با دف را ه بايد رويابراي رسيدن به تيم يك كيل در اولين قدم براي تش
حات است واضبه نظر توضيح اين كار  تعريف كنيد. هاآنبراي جزئيات دقيق 

رفتم . وقتي تصميم گگيرندميواضح را ناديده  ياما اكثر رهبران همين نكته
براي شركت در مسابقه قايق راني تشكيل دهم يكي از اعضاي تيم ميكه تي

مين ه بدهيم يا جدي؟ به پيروزي درخواهي تفريحي مسابقه مي " :پرسيد
؟ اگر مملي برسي خواهي به سطوحميكني يا ميمسابقه دوستانه قناعت 

ر با عموها پسميبا دوستان خوش باش و تي كار كنيتفريحي خواهي مي
اي هبروي بايد خدمتر خواهي به سطوح باالميتشكيل بده ولي اگر  هاعمو

  "ا كني.پيد مجرب

رادي اف چهدنبال بايد به او مرا مجبور به تعريف هدف تيم كرد تا بدانم 
صد گروه رهبري داريم يا قيك گويند كه ميحال وقتي شبانان به من  باشم.

. پرسميم موضوع شدنشفاف  براي يتسئواال هااز آنرا داريم ميتشكيل تي
ا ت كليسايي يسياس ،هاچيست؟ هدف بهبود موعظه تهدف چگونه تيمي؟

ت كه ت اين اسسئواالاين پرسيدن گسترش ساختمان كليساست؟ هدف از 
متفاوت است و براي هر وظيفه به چگونه اعضا بدانيم اهداف و وظايف 

خواهد ميو  قصد انجام چه كاري را دارد تيمافرادي نياز داريم تا بدانيم اين 
  ؟ به كجا برسد
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  سه ويژگي براي يك تيم

اي انتخاب اعض ي درست برايمالكداشتن تشكيل تيم، قدم بعدي در 
بايد بدانيم به دنبال  دارد. و نقشيعضو چه وظيفه  هرو اين كه آن است. 
  را بدانيم. هاآنيي در افراد بگرديم و ترتيب اهميت هاچه ويژگي

مالك انتخاب  " :پرسيدند UCLA از جان وودي مربي تيم بسكتبال
ستعداد و ا به ترتيب: استعداد، " :؟ او پاسخ دادتيم بسكتبال چيست بازيكنان
تر د دقيقبايعالي براي رسيدن به رويا تيم يك اما براي تشكيل  ."استعداد
  بنگريم.

 :يمرا در نظر گرفتمالك مشخص  سهدر ويلو براي انتخاب اعضاي تيم ما 
  انديگر باارتباط  -٣جديت  -٢شخصيت  -١

  در ويلو است تجربه ما هااين سه مالك حاصل سال

  م بايد گرديمييا استخدام پرسنل و وقتي به دنبال داوطلب
 داقت،ص عيسي مسيح مطمئن باشيم. از هاآن پيروياز انظباط روحاني و 

به  اشتياقاخالق كاري و  ،مسئوليت پذيري فروتني، آموزش پذيري،
 .ستاتر مهمبراي من شخصيت از جديت  ببينيم. هاخدمت را بايد در آن

 رتأثيميزان خسارت قابل جبران و توان تحمل كرد و ميعدم جديت را 
 بي اعتمادياما مشكالت شخصيتي جوي نا امن و گذاري زيادي ندارد. 

گيرد و احترام ميانگيزه حركت را از رهبر  د.آورميتيم به وجود در 
ن ي خود را دارد ولي براي مهاهر رهبر مالك برد.مي متقابل را از بين

قايق راني از ديگر اي هخاطرشايد  است.تر مهمچيز شخصيت از همه 
  بهتر توضيح دهد.اين ترتيب را 
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شخصي به نام دان را به تيم دعوت بود خدمه روبرو بوديم. مبا كفصلي 
عرفي م زمانمثالً  بسيار مغرور بود شخصيت او مشكل ساز شد. كرديم.

 ".كننمي صدام ناك دان خطر هامن دان هستم، خانم " :خود گفت
شد و عمل كرد خود را با ميبر سر تمرينات حاضر  تأخيرهميشه با 

قيه شدند و بمييي در قايق گم هاكرد. كم كم چيزميگستاخي توجيه 
  .بگذارندخود را در ماشين  اعضا مجبور شدند كيف پول

يم شدم او را از تمجبور  شآخر بسيار متبحر بودبا اينكه در قايقراني  
 تشخصيرسيم ميانتخاب افراد در كليسا  به زمانوقتي اخراج كنم. 

خصي شكردم با ميفكر  ت.سافراد در كليسا هم همانند تيم قايقراني ا
كند همكاري كنم و ميبا جديت كار  شخصيت درستي ندارد وليكه 

خوش بين باشم كه شخصيت متزلزل او در محيط سالم كليسايي بهبود 
خواهند ميساني كه سال شكست خوردم.ك ٣٠بعد از  اما .خواهد پذيرفت

سال  ٣٠يا  ٢٥براي  شغلي بدست آورند و يا عضوي از تيم باشند
 يم بود.را شاهد نخواه يشخصيتشان شكل گرفته و مطمئناً تغيير چندان

يرش و پذمسلماً درباره تعليم  گردم.ميي مثبت هابه دنبال شخصيت
سيدن به براي رميم تييخواهمي قتيوبلكه م يكنمينوايمانان صحبت ن

 پس هنگام انتخاب دقتكند. ميمسئله فرق  ميتشكيل ده يمانرويا
را ببينم تا  هابهتر است در اول كار اين ضعف دهم.ميزيادي به خرج 

  .ببيند آسيبدر آينده كل تيم 

رف با او حسريعاً  شخصيتي در يكي از اعضا مشاهده كنم مشكلاگر 
ا تا بمشكل با او دعا خواهم كرد  يميد خشكاندن ريشهبه ا خواهم زد.

اگر مشكالت ادامه پيدا كند  د و به آن اعتراف كند.مشكل رو به رو شو
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باالخره به كل از او خواهم خواست تيم را ترك كند چون اين مشكل 
و  هاما به كمك وقتي فرد تيم را ترك كند،خواهد زد. تيم آسيب 

نخواهد اما اگر او  خواهيم دادصيت او ادامه براي بهبود شخ هامشاوره
د شوميبودم كه ي اول اميد وار هادر روزما شاهد تغييري نخواهيم بود. 

كنم و يمكمك كرد تا چنين افرادي تغيير كنند اما حال اين گونه فكر ن
  بالفاصله ترتيب اثر خواهم داد.

  البدنب جديت است.براي من دومين مالك 
ه هميش .كار را انجام دهندباالترين حد جديت در گردم كه ميكساني 

خود را  يكنم كه خداوند كساني را به ما ببخشد كه عطاياميدعا 
توانند ب تام ميشه به دنبال بهترين معلمان هسته پرورش داده باشند.

چند سال پيش وقتي خداوند جان  كليسا را ارتقا دهند.ميسطح تعلي
 بي نظير است و براي وجودشميمعلاو ا به ما بخشيد فهميدم اورتبرگ ر

دعوت  را هابهترين باشماگر به دنبال مدير اجرايي كنم. ميخدا را شكر 
ها ر سالاگ كه توان مديريت در شرايط پر فشار را داشته باشند. كنممي

ار پيش رو كي هاچالششدند ميما ملحق نبه  يبي نظير  پيش افراد
نگرم دو فوق مي حال به ميز مديريت ساخت.مييسا سخت كل را در

وق دو وكيل و چند ف يك دكتر روارد واستنفورد،ها ازليسانس بازرگاني 
  ام.هسطح من قرار گرفتترين در پائينبينم و ميليسانس 

ن ي مديريت به مهاكتابترين پيتر داكر نويسنده پرفروشيك بار 
هم اكنون مشغول در آمد  هستي هانكساني كه تو به دنبال آ ": گفت

از  االً . احتمبايد خيلي حكيمانه عمل كنيهستند  يديگر زايي در جاي
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نين هميشه بدنبال چ اند.راضياند همحيط پر محبتي كه در آن قرار گرفت
  "بگرد.اي هافراد تثبيت شد

به ياد پولس  مشاوره ارزشمندي بود كه تا امروز آويزه گوش من است.
گويد ميب به خادمين جوانان ه خطاك افتممي ١٠: ٣س وتيموتائدر اول 

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

 رقرار ب ي تيمبا من و ديگر اعضااو است كه اي هويژگي سوم رابط
مشورتي  "مديريت يك دقيقه اي"كند.كن بالنكارد نويسنده كتاب مي

كه به محض ورودش به د و آن اين بود كه هرگز كسي را به من دا
مثبت نگذاشته است را براي همكاري به تيمم دعوت  تأثيردفترم بر من 

 ،اغراق آميز و افراطي استميابتدا فكر كردم اين مشورت او ك. نكنم
اي "كردم تفكر او را به چالش بكشم به او گفتم ميدر حالي كه سعي 

نبال من فقط د گردم،ميل رفيق براي بازي گلف نمن كه دنبا ،بابا كن
 " گردم كه بتوانند وفادارانه در كليساي ما كار كنند.مي افراد توانمندي

ا كامال به آموزه ارتباط ب اين قضيه مربوط به سالها پيش است اما حاال
يي هات من به جز زماناوقازيرا بسياري از  چرا؟ ام.هديگران ايمان آورد

تقريبا هر لحظه  گذرد.ميكنم در كنار افراد تيمم مي  آمادهكه موعظه 
 ت،تيم مديري كادر رهبري، تيم مشايخ كليسا،از روز كاري من در كنار 

ي هايا تيم كنفرانس، WCA تيم رهبري تيم برنامه ريزي، تيم تعليمي،
صدها  هر ساله گذرد.مي ، در حالي كه دور ميزي نشسته ايم،بين المللي
م و كنميي مختلف كوچك هاصرف نشستن دور ميز با گروه ساعت را

يي كه براي گسترش ملكوت خداوند در پيش هابا افراد مختلف بر چالش
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ر بايد اين اصل را با كلمات مودبانه دانم چطومين كنيم.ميداريم كار 
ارم كنم را دوست دميكار  هاآنكه وقتي افرادي را كه با  اين، بيان كنم
بنا بر اين اگر دو كانديد براي انجام  رود!ميپيش تر و موفق كارم بهتر

اشند ب يداراي قابليت و شخصيت يكسان هايك كار داشته باشم و آن
من سر خود را به نشانه تاييد به سمت آن كانديدي تكان خواهم داد 

 خلقياتش با اعضاي تيم و خود من بيشتر هماهنگ است.  كه شخصيت و

حاصل رعايت تيممان حاصله از  يهنتيجگويم ب توانمميت أبه جر
افرادي با شوم ميوقتي با تيم همراه  يي بود كه شرح دادم.هامالك

و شوم ميعالي با يكديگر رو به رو اي هجدي و با رابط ،متشخص
در انتظار من  يي خوبهاكنم روز اول مدرسه است و اتفاقمياحساس 

سال  ٣٠ميتشكيل چنين تيه ك كنمخاطر نشان  استولي الزم  است.
ل است در حال فعاليت اس ٥ي جوان هستيد كه ياگر كليسا طول كشيد.

  د.را ارتقا دهي هاهستيد نا اميد نشويد و در همين مسير بمانيد و مالك

  

  .اعضاي خود را دست كم نگيريد

 ي؟اعالي را چگونه جمع كرده تيماين  كه پرسندميبعضي اوقات از من 
در ويلو خدمت  هاآندرصد  ٧٥تعجب آور است كه  هاآني جواب من برا

ا ديگر بجديت و ايجاد رابطه خوب  داوطلبانه داشتند و با تثبيت شخصيت،
افتند يميپرورش در ويلو همان طور كه رهبران  ند.اعضاي تيم به ما پيوست
از خارج  در هاحس كرديم كه براي رفع كاستياي هما هم مثل هر مجموع

شركت  و WCA ي يافتن اعضاي جديد جستجو كنيم و با همكاريتيم برا
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خورديم كه رويا و ديد مشتركي با ميي مختلف به افرادي بر هادر كنفرانس
  ما داشتند.

 م.گيريميزيادي افراد خارج از كليسا را به كار  وسواسما در ويلو با 
ستند هويلو از  ي كه بيرونافراداز ما در ويلو نشان داده كه استفاده  يهتجرب
ي طوالن يمدت يبا ما برا هاآناز موارد نتيجه بخش بوده و همكاري ميدر ني

حاصل  را يادامه پيدا كرده است اما استفاده از اعضاي ويلو هميشه نتيجه مثبت
  است. كرده

  

  .شودمياز رهبر شروع  ،تيمبهتر  كردِعمل

بعدي بهبود قدم ، و اعضاي تيم را تعيين كردتيم وقتي رهبر هدف 
 وضعيت تيم را به باالترين حد خودچگونه است اما يك رهبر وضعيت تيم 

  ؟ رساندمي

تواند خود را رهبري كند و يا ميگويند خود تيم ميافرادي كه  نظرهرگز 
ر از فردي به فرد ديگاي هتواند به صورت دورميگويند رهبري يك تيم مي

ه با افرادي موافقم كه بر اين عقيد بلكه شديداً  پذيرم.ميتفويض شود را ن
كه به  فردي است تأثيرفاكتور در عملكرد يك تيم ترين هستند كه اصلي

  تيم را بر عهده دارد.  يطور واضح و آشكار رهبر

   :هر تيم به رهبري نياز دارد كه

  حفظ كندبر هدف تمركز تيم را. 

 ي مختلف را تشخيص دهدهاجايگاه افراد با استعداد و مهارت. 
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  همكاري اعضاي تيم را افزايش دهد. 

  نگردد باعث فرسايش اعضابار كاري را تقسيم كند تا زحمات. 

   را حفظ كند كه همه در جريان امور باشند بين اعضاارتباط. 

 .اتحاد بين جمع را حفظ كند و مراقب تداوم اين اتحاد باشد 
  

ساده انگارانه . رو است روبه هارهبر با آنيك يي است كه هاچالش هااين
  .تداوم يابدتيم بدون رهبر يك  است كه

  

  .براي ايجاد ارتباط تمرين نياز است

   فكر يدر اوايل شروع هر خدمت از ساده انگاري سخن به ميان آمد.
ل اما چند سا شود.ميارتباط به سادگي ايجاد  ،با در كنار هم بودنكردم مي

رهبر  نقش ديگر .آيدمينوجود به به راحتي پيش فهميدم كه رفاقت و اتحاد 
  كردن روابط است.تر عميق

ر ويلو كه دي چند روش است. ارتباطبراي اين كار نياز به تمرين برقراري 
دن شتر باعث عميقهمزمان گذارم كه مياستفاده كرديم را با شما در ميان 

  گشت. جاد اتحاد يروابط و ا

  

  صندلي داغ

كليسايي به شمال  يراي اردونفر از پرسنل را ب ١٥چند سال پيش 
 نشستيم.ميهر بعد از ظهر كنار رودخانه دايره وار دور هم  ميشگان بردم.



  
انهجسور يرهبر    

٨٣ 
 

ر آن هركس ب گذاشتيم.مي "صندلي داغ "به نام جمع صندلي در وسط يك 
  جواب دهد.تي سئواالبه بود نشست مجبور مي  صندلي

ي را چه كسكن. را بيان  ي مختلف زندگيهادر دوران تبزرگترين نا اميدي
را  ديانجام دا ديپلمبزرگترين كاري كه قبل از  دوست داري؟از همه بيشتر 

  بگو.

  : مثالً  پرسيديممياز روي كنجكاوي بود كه تي هم سئواال

ز ا چه خواهي كرد؟ برنده يك بليط بخت آزمايي باشي با آن پولاگر  
بعضي از هستند با كدام شام خواهي خورد؟  در اطرافتتمام كساني كه 

كساني كه باور دارند شناختن همه با  .كنمميهرگز فراموش ن را هاپاسخ
شود موافقم زيرا با گوش دادن به صداي ميمحبت باعث ايجاد همديگر 

  گردد.ميتر قلب يكديگر است كه ارتباطات عميق

  

  روي سنگ قبر  ينوشته

 مرسن اخيراً كاغذي به اعضاي تيم مديريت دادم كه سنگ قبري بر آ
تيم خواستم كه يكي يكي به ترتيب از اتاق خارج شوند از اعضاي  شده بود.

در مورد اين شخص در ذهن داشتند را بر آن اعضاي تيم بايد آنچه ديگر و 
بر  وقتي بود.از هم افراد تر هدف درك بهتر و عميقنوشتند. ميسنگ قبر 

 خوانديمميتاق فرا آن شخص را به داخل ا رسيديمميبه توافق اي هنوشت سر
دان اگر بولي ي سال زنده باشي هابه فيض خدا كه سال ":گفتيمميو به او 

د بلن رااي ههر قبر نوشت از شما ياد خواهيم كرد. روزي مردي با اين جمالت
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هركس نظر شخصي گشت و بعد ميخوانديم و اتاق سرشار از احساس مي
  كرد.مياضافه  نيز به آن اش را

را قاب بگيريم ولي آن موقع جدي  هاآنكسي پيشنهاد داد  نبياين  در
ده آويزان كرم و االن روي ديوار ويلو تيهمه را قاب گرف اًاما نهايت نگرفتم.

لو اگر به وي د.كنميعد از ظهر را براي ما زنده آن ب اتخاطر هااين تابلوو  ايم
هم  هر موقع به دفاتر بينيد.ميدر اتاق هر كدام از اعضاي تيم را  هاآنبياييد 

  آوريم.ميرويم آن بعد از ظهر را به خاطر مي

  

  . آمدمياكنون اينجا بود از اين قسمت خوشش  همسرماگر 

ت وكينز از تيم مديريت خواسهاكار جالب ديگري كه شبان كليسا گرگ
 انيموضعيت روح .ي خود را نقاشي كنيمروح يتروي كاغذي وضعاين بود كه 

ت ضعيو ممو نقاشي آن هم براي ترسيم قلو من و برس  را نقاشي كنم!
  نقاشي روح خود را كشيد. ي! هركسانيروح

عضي پر ب .را تفسير كرديم هانشستيم و نقاشي يدور آتشبا هم سپس 
كه  معلومه :بعضي تاريك.كسي از بين ما گفت جنب و جوش و رنگارنگ،

همين  و مگذارميسر  پشتي سختي را هاروز اوضاع من خوب نيست،
خود را بشنويم هاي ميهم تيي هاكه درد و دل ايجاد كردفرصتي موضوع 

 .شتگمياز يكديگر  ماتر عميقباعث شناخت  هاآني هاو شنيده شدن حرف
  .ايجاد چنين فرصتي بودهم  هااين نقاشيدر واقع هدف 
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  تشت و حوله

كليسا  مندانپيش مدير برنامه ريزي ما نانسي پيج كه با گروه هنر هاسال
همه آورد و را اي هتشت و حول ١٣ با الهام از يوحنا گذراند.ميرا اي هدور
تجربه  ينترقويآن تجربه كه شنيدم  هااز خيلي يكديگر را شستند. هايپاي

  .بوده است هاآنكليسايي 

جمعي  ي دستههانياز به تمرين جمع كردن افراد و كار كردن كافي نيست.
لي و براي من وقت گير است ياينچنين يهاشركت در جمع د.يدار ياينچنين

ذراندن گرهبران فقط مسئول اجرايي نيستند بلكه  ام.هآن را در جمع ديد تأثير
كه در حال  ياميدوارم تمام رهبران مهم است. هايت نيزميوقت با هم تي

  بگيرند.تر خواندن اين بخش هستند مسئوليت خود را جدي

  

  با تعيين اهداف ويابهبود عملي نمودن ر

 زيرا در مسير و واضح هستم. جسورانهقبالً گفتم كه طرفدار اهدافي 
 باشند جسورانهاهداف بايد هم  .برخوردار استاي هاهميت ويژاز  تحقق رويا

 همانطور كه از. گذار استتأثيربسيار تحقق آن  دروضوح هدف  .و هم عظيم
، بدون وضوح هدف".دهدمي اخود ر يههر نظارتي نتيج": گويندميقديم 

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

 ١٩ :٢٨عود به آسمان در برداشتي كه من از متي صقبل از مسيح عيسي 
 .است ي روي زمينهاخوب دوستان هدف بشارت به تمام انسان"گويد:مي

 اهآن ،ايمان آوردن ن را بشارت دهيد بعد اززنان و مردا، برويد تمام كودكان
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هم چنين  هاآنو  ".درك كنند سخنان مراسازيد تا دستورات برا شاگرد 
  كردند.

  مسيح جهان را تغيير دادند اين بود كه رهبر هايميهم تيدليلي كه 
و ن تريواضح ،كه جهان به چشم ديده ييعني بزرگترين رهبرالبته  هاآن

 نجات جهان بوسيله" :هدف را براي آن تشريح كرده بودن تريانگيزهيجان
  ".خدمت كليسا

اهداف را براي جالل  عيسي عمل كنند. همانندرهبران مسيحي بايد 
خود  كار هاآنتا  مند سازندانگيزهارائه دهند و بعد بايد تيم را  خداوند واضح
هداف سپس وقت دعا و روزه و تالش براي رسيدن به آن ا .را شروع كنن

  كه بر ما قرار داده شده است.مينا جالل دهيم. م او رااست تا بتوانيم نا

وقتي آموختيم كه اين كار را در ويلو هم انجام دهيم، جاري شدن قوت 
د اخيرا نانسي بيچ تيم برنامه ريزي خو را در كار خود مشاهده كرديم. بيشتري

 داراي ارزش هنري عالي را مامور كرد تا برنامه بشارتي را تدارك ببينند كه
جامعه ما  مردم ي بزرگي ازهاتا از طريق آن مژده نجات به گروه هم باشد

   كليسايي نيستند رسانده شود. كه عضو هيچ

واضحي كه او براي تيم  تحت رهبري و چالشي كه او ايجاد كرد و هدف
كرد. را اريخ اجتدر طول خود را رويداد بشارتي ترين ويلو خالقانهتعيين كرد 
توانستند  افرادي كهكه سالن مملو از جمعيت بود را ترتيب داد اي هكليسا برنام

هزار نفر در جلسات  ها١٠جلسه  ١٠براي نجات مسيح را بشنوند. بشارت 
  پيام و حقيقت انجيل عيسي مسيح را شنيدند. و شركت كردند
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 يبا قوت رهبر شوم.ميخسته نها خدا توسط تيم يافتنهرگز از جالل 
 طلوبيم به چنين نتايجمختلف ي هاد در تيمار افر،تعيين اهداف توسط رهب و

د گيرد ولي بگذاريمياز رهبر را وقت و انرژي زيادي اين كار  بله، رسند.مي
  كه نتيجه عظيم و ازلي خواهد بود. كنمخاطر نشان 

  

  با پاداش عمل كرد تيمبهبود 

ي بعض در نظر بگيرد. ييج مساعد پاداشانت هر رهبري بايد با ديدن
به اعضاي تيم ندارند ولي عيسي به پاداش نگاه مثبتي به دادن  هاكليسا

  صراحت به پيروان حقيقي وعده پاداش اين دنيا و ملكوت را داده است.

را با  خيلي از رساالت كند.ميتقدير و ياد  ساعياز افراد  پولس رسول نيز
ر د هامشخصاً تقدير از آن ساند.رميتقدير و آوردن نام چند نفر به پايان 

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

 تقديراعضاي تيم خود از  ٢ :٢٩ما هم در ويلو با استفاده از فيليپيان 
ر جمع د ساعي رادافاز كند كه ميدر آن قسمت از كالم پولس تاكيد  كرديم.

  رافما اعضاي ساعي تيم را به جلوي جمع تقدير كنيد. براي همين خود 
و سپس  "از شما متشكريم." د:گويمي هاآنو يكصدا كل كليسا به خوانيم مي
  .آن را امتحان كنيد تأثيركنيم. بايد ميرا تشويق  هاآن

هزاران  قتشويق و ترغيب اصلي اساسي در ويلو است. ما در ويلو تشوي
دانيم و آن در رشد ميميهستند را الزااي هداوطلب كه قهرمانان ناشناخت

  نقكليسا روبه با زحمات خود در پشت پرده  هاآنپنداريم. مي مؤثركليسا 
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 هادانند و در طول اين سالميرا  هاپرسنل ما اهميت وجود آن بخشند.مي
 هافته به تقدير از آنتصميم گرفتيم بعد از ظهري را در جلسات وسط ه

  اختصاص دهيم.

نيم و كميفرش قرمز پهن  هاهر سال در ورودي بايد ببيند تا باور كنيد.
تي خادمين وق كنيم.ميرا تزئين  سالناز پياده رو تا در ورودي  ييهابادكنكبا 

نل پرس ميروند و تماميشوند بر فرش قرمز راه ميداوطلب از ماشين پياده 
يند گومي هاكنند و به آنمياستقبال  هاآنهستند از  هاتظر آنكه دم در من

  ".ادامه دهيد خوشحاليم كه با ما هستيد،"

تدارك ديده شده كه مراسم  زيبايي مخصوصدر داخل هم از تزئينات 
  كنم سعيميكه براي آن شب حاضر ميدر پيغاسازد. ميرا متعجب  هاآن
بعد از موعظه موسيقي و غذا و  .بنهم ارج هامنفعت آن بدون خدمتكنم مي

ير پر هزينه و وقت گ ظاهربه  شود. هر چندميتفريحات ديگر در نظر گرفته 
  عظيم است. آن يهبله درست است.ولي نتيج آيد،مي

همانطور كه در شروع اين بخش گفتم فقط دو هدف دارم: انجام كار 
چند ماه پيش هم  .را دوست دارم هاآنخداوند و انجام آن با كساني كه 

 سالگي من را جشن گرفتند و من را شرمنده كردند. ٥٠هاي من تولد ميتي
 . آن شب همانرا مرور كرديم هسال ٣٠ زيرا خاطراتاما اوقات مقدسي بود 

. نمثروتمندترين مرد جهاكردم ميبا خود فكر  مرفتميخود طور كه به بستر 
 با است و مشتعلان در من با خواندگي آشكاري از طرف خداوند كه همچن

 ،با من سهيمند وكه در كنار من هستند  از افراد بي نظيرميتيهمكاري 
  ".آرزوي همه رهبران را عملي ساختم
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  مين منابعأت

  

  

  

  سنجش ذات رهبر

ام هخود با آن سر و كار داشتخدمت طول يي كه در هاچالشمياز تما
ين منابع مأت يتمسئول است زيرابوده  هانآترين سختاز يكي مين منابع أت

كردم احتماالً در همان ميمين نأاگر آن منابع را ت .به من واگذار شده بود
 گشت وميدچار مشكل ي اول ويلو از كمبود منابع مالي و امكانات هاسال
  شد. ميروياي ما نابود ميتما

 بري مثل،كردم با اصول رهميدر سه سالي كه در گروه جوانان خدمت 
ز ااي هزير مجموعما در آن موقع  ارائه هدف و رويا آشنا شدم. تشكيل تيم،
 راحتيبي گروه جوانان را هاكليساي مادر نياز ثروتمند بوديم و يك كليساي
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حقوق كافي براي من به عنوان خادم جوانان  بودجه، ساختمان، كرد.ميرفع 
  گذاشت.ميدر اختيار ما نيز و تجهيزات كافي 

بت به گاه من نسسيس ويلو ترك كردم ديدأاما وقتي آن كليسا را براي ت
 جهيزات،ت ساختمان، نناگهان با واقعيت نبود تغيير كرد.اين گونه مسائل 
روياي تشكيل كليسا براساس اعمال  روبه رو شدم.پرسنل بودجه و حقوق 

يس سأمن واقعيت ت يو رويا بستهبه اين مسائل نسبت مرا باب دوم چشمان 
  چنين كليسايي را پوشانده بود. 

و  هاما كارت كرد.تر بازگشايي آن موضوع را پيچيدهو محل اعالم تاريخ 
ا تيم خدمتي رو  گروه موسيقي ي كليسا را پخش كرده بوديم.هاتراكت

همانطور كه كارهاي  اما تشكيل داده بوديم و دفاتر را كرايه كرده بوديم.
به  .احتياج استمتوجه شدم كه پول زيادي  دمكرميمرور الزم را يكي يكي 

  آن هم فوري نياز داشتيم. يمنابع مالي زياد

رفتم و ميكلنجار  ترس از بي پولي كه هميشه با خود به همراه داشتمبا 
با مقدار پولي كه  دانستم به خاطر آوردم.ميكسب درآمدي را كه از قبل راه 

 نوجوانان ١٩٧٥در آگوست  دم و سپسصندوق گوجه سفارش دا ١٢٠٠داشتم 
 يهحياط پشتي خان را تشويق به فروش گوجه در درب منازل كردم. كليسا

 .كردميشد را جلب ميكه رد  يي گوجه شد و توجه هر كسهاپر از سبد ما
سنت فروختيم و نهايتاً چند هزار دالري در آورديم و مشكل  ٢٥هر سبد را 

  البته براي يك هفته. مالي ما رفع شد.

شود مين كه با خود فكر كردم مرفتميبه ياد دارم همانطور كه به خواب 
. نمكبهتر است راه ديگري پيدا . گوجه فروخت هامين هزينهأهر هفته براي ت

  .آشنا شوممين منابع أتصحيح طرز با بهتر است 
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  پوليبي ي ازخاطرات

 ست.الي اي مهامربوط به رفع كمبوددارم شروع ويلو  ي كه ازاكثر خاطرات
او  .يكي از اعضاي تيم كه مسئول گروه موسيقي بود ديو هولمبو نام داشت

به  هاديو ساعت بود. بسيار كوشاداشت بلكه اي هخالقان يهاايدهتنها نه 
روزي بدون اطالع من تعدادي مداد  تنظيم و نوشتن موسيقي مشغول بود.
د در آن يتم رسوقتي فاكتور آن به دس. مخصوص نت نويسي را سفارش داد

ما  تو به "با آن فاكتور به دفترش رفتم و گفتم:  دالر. ١٩نوشته شده بود 
بايد راهي ديگر براي . يي را نداريمهاتوان خريد چنين مداد، زنيميضرر 

ز ا ي كليساهااما امروز در ويلو موزيسين ".نوشتن موسيقي پيدا كني
ه ما آن موقع با شرايط مالي ك اما كنندمياستفاده  هادستگاهترين پيشرفته
  . بود پول زياديدالر  ١٩داشتيم 

 يچون آن روزها ساختمان ثابت همين مشكل را با گروه تداركات داشتم.
وي هميشه ر هاسيم .نداشتيم و مرتب مجبور به جا به جايي وسايل بوديم

تا  شدميب استفاده ساز نوارچ هابراي مرتب كردن آن و زمين پخش بودند
دوباره بدون اطالع من تعداد بااليي نوار چسب  گير نكند. هابه آني كسي پا

من را  روزي كه هدايا جمع شده بود و فشار مالي كمر .ه بودندسفارش داد
به دور را  هاخم كرده بود داخل سالن رفتم و ديدم كه چطور نوار چسب

 ول ندارهپ نوار چسب گرونه و كليسا"د با عصبانيت گفتم: نچسبانمي هاسيم
و  مسپس همه را جمع كرد ."يداز اين به بعد نصف نوار چسب را استفاده كن

  ياد دادم. هادر نوار چسب را به آنكردن صرفه جويي طرز 

كف دفتري كه كرايه آورم. ميرا به ياد  هااز آن روز يديگراي هخاطر
پس  م.يجا تهيه كن براي آن يبود و مجبور بوديم موكت يكرده بوديم سيمان
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وان اما به فروشنده گفتم كه ت را پيدا كرديم و آن را خريديم.موكت ارزانترين 
دانم افرادي مي "م و او با سخاوت گفت: را نداري ي آنپرداخت يك جا

 ر چقدر و هر موقعروحاني هستيد پس مطمئناً بد قولي نخواهيد كرد پس ه
 هاموكتري آن دال ٩٧٣چند هفته بعد قبض  "كه داشتيد پرداخت كنيد.

  ي پرداخت نشده اضافه شد.هابه جمع قبض روي ميز من آمد و

با من تماس گرفت و من به او خاطر نشان كردم بعد فروشنده چند هفته 
هم با فروتني و او  به توافق رسيده بوديمقسطي ما درباره پرداخت كه 

من  "؟دپرداخت كنياز آن را مقداري حداقل  دتوانيميآيا  "پذيرفت و گفت:
ش دالر داخل پاكت گذاشتم و براي ٥و  مكرد مميز يكشو توي م راهم دست

كار با اين چ ": گفت وقتي پاكت را دريافت كرد دوباره زنگ زد و فرستادم.
دالر پرداخت  ٥دهم هر ماه ميولي قول  دانم،مين": من هم گفتم "كنم؟
 كه از كنارهم هنوز  مه داديم.اهمين روند اد اكامل ب يهو ما تا تسوي". كنم

  .شودميافتم و حالم بد مي هاياد آن روزشوم ميآن مغازه موكت فروشي رد 

  

  .تا آخرين حد تالش كن

لو وياعضاي ما در بود كه  به اين علتمين منابع مالي أپيچيدگي ت
و  شغل ثابت هاآنهيچ كدام از  .بودند هاو كالجي هادبيرستاني دانشجويان

ار پولي در كهيچ داشتيم ولي  يانرژي و وقت زياد .اشتنددر آمد خوبي ند
 يم ورشكستني آبرومند جذب نكهاستم اگر افرادي با شغلندامي نبود.

  پس براي اين موضوع در دعا بودم. .خواهيم شد
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در ظاهر شخص متشخصي به نظر كه شخصي ي يكشنبه هايكي از روز
م كت و شلوار هما ن موقع آ سفيد وارد كليسا شد. يبا كت و شلوارآمد مي

  با ديدنش اميد وار شدم. نداشتيم.

شم از كليساي شما خو "صحبت كرديم و به من گفت: ميك جلسهبعد از 
 معطليبدون  "براي ناهار دعوت كنم؟شما را توانم همين هفته ميآمد. 
  يم بود.هامطمئناً جواب دعا "!حتماً" :گفتم

 ورانيك رستدنبال من آمد و به  كاديالك سفيد بهيك چند روز بعد با 
 .سفارش دهيد دخواهيمياو خيلي عادي گفت هر چه  رفتيم.قيمت گران 

  تعارف نداشتم غذاي زيادي سفارش دادم.با كسي سالگي  ٢٣من هم كه در 

 خوششكليساي ما او از ناهار شروع به صحبت كرد كه  در حين خوردن
 :كرديم نهايتاً از من پرسيدميت صحب آوردند وميهمانطور كه دسر را  و آمده

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

 دانم تازه وارد هستيد ومي منتظر چنين فرصتي بودم و گفتم: خوب،
خواهيد از مشكالت بشنويد اما صادقانه بگويم كه به سختي درهاي مين

در  و نيمكميغ حركت تي يهاز نظر مالي بر لب كليسا را باز نگه داشته ايم.
كشيم يا نه! خدمت همه ما در كليسا افتخاري ميدانم تا هفته ديگر مينواقع 

و  كنند. نه شغلي داريممياست و هيچ يك از اعضاي تيم حقوقي دريافت ن
   .آوريمميدانم تا چند هفته ديگر دوام مين نه پس اندازي.

ي ندادم، ولاي ههدي ييكليساهيچ تا به حال به  " :او با لبخند گفت
 "ستم. فرميبراي شما اي هديگر هدي يههفت .به دلم نشستكليساي شما 

  راحت شد.ميخيال من از حرف او كبا گفتن اين جمالت 
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خر كشيدم. آميو انتظار  زدمميسر هفته بعد هر روز به صندوق پستي 
 ١٠لغ چكي به مب و ديدمنجات ما رسيد، پاكت را پاره كردم  يههفته نام

ش مين منابع مالي تالأشد. ت خرابدنيا بر سرم  .گذاشته شده بوددالر در آن 
با خود كلنجار رفتم كه روي كاديالكش خيلي روزها  . آنطلبدمي جدي

  مين منابع براي من طاقت فرسا شده بود.أچالش ت نندازم. يخط

  

  و بنيادي ضروريآموزشي 

نظر انساني خود را مسئول  م كه ازرسيداي هيك رهبر به نقطبه عنوان 
كه رهبر بايد براي اي هلحظ ديدم.ميمين منابع سازمان تحت رهبري ام أت

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

  نيستند.ين شرايطي رويرو شدن با چنآماده  اكثر شبانان

چه  يدالر ١٠٠يك از من پرسيد كه با  R.C Sproul معروفالهي دان 
اب جويك كردم انتظار ميفكر ؟ انجام دهيدر كليسا تواني ميرا خدمتي 

با صد ه ك " :اما قبل از اينكه پاسخي بدهم گفت .عميق الهياتي داشته باشد
او با گفتن اين جمله  ".كنيت فعالي دالر كار و ١٠٠به اندازه تواني ميدالر 
راي يك بمنابع مالي تأمين كه  خواست اين نكته را به من بفهماندميساده 

خواهيم روحاني و الهياتي فكر كنيم ميهر چقدر كه  .كليسا چقدر مهم است
رسد يم هاد جهت نجات جانوبه پتانسيل نهفته خميولي كليسا تنها هنگا

  ت كليسا سرازير شود.از منابع مالي به سم سيليكه 
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ن و ميأوظيفه رهبر است كه چنين منابعي را تاين علي رغم ميل شما 
ز نظر او با آن كنار بيائيد هر چه زودتر اين موضوع را بپذيريد  مديريت كند.

  خواهيد بود.تر مالي جلو

ي الزم هامهارتبا اين فصل اين است كه رهبران هدف من در ادامه 
ه هر رهبري كنم كميبا حقايقي بنيادين شروع  نا شوند.مين منابع آشأبراي ت

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

  

  مين كننده نهاييأت ،خداوند :اول

خوانديم آن سرود به زيبائيتوصيف ميكانون شادي در ميقدي يسرود
روت و ث هااوصاحب گله ": كندميد منابع را تآمين كند كه چگونه خداونمي

جهان و هر چه در آن  "گويد: ميخداوند  ٥٠ :١٢در مزمور  ".... معادن است
  منابع خداوند نا محدود است. ".است از آن من است

در كليسا  هستند كه هاخود آنخيلي از رهبران به غلط باور دارند كه 
مين أبراي ت ايهفقط وسيل هاآن اينطور نيست.اما  .هستندمين كننده نهايي أت

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

فكر  بهجز خدا كسي . است.كليسا عروس اوست و هديه او به جهان هم
  بيند.خواهد كليسا را در فراواني بميچ كس به اندازه خداوند نهي كليسا نيست.
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در پروژه ساختماني ويلو آموختم.  ٧٠درسي بود كه در اواخر دهه اين 
 از روي ايمان دوميكه براي پروژه ساختماني سالن كليسا با قدميهنگا

ه چ هردر آن جا بود كه  ميليون دالر بيش از بودجه سرمايه گذاري كرديم
تيم پروژه ي بانكي كه گرفها. من و لين و اكثر پرسنل با واميمگذاشت يم،تداش
  چرخانديم.ميرا 

ميزان  شرايط سخت اقتصادي در آمريكا به وجود آمد ودر آن روزها 
درست در زماني كه اصالً  درصد رسيد. ٢١سود بانكي به  .بيكاري باال رفت

ود كه او كسي ب جنوب رفت.انتظار نداشتم يكي از حاميان اصلي مالي ما به 
مين أفرق وسيله بودن در تبود كه  زمانآن  م.يكردميروي حمايتش حساب 

  مين كننده اصلي را فهميدم.أمنابع و ت

سخت بود اما وقتي او از بسيار براي كليسا  ميحايك از دست دادن 
ان چنم نبود كه خدا هم رفته است. خدا ه معنا آنبه اين كليساي ما رفت 

ن كننده ميأخداوند ت ما و مشوق اصلي ما براي يافتن گمگشتگان بود. كنار
  داشتيم.ميما فقط بايد با ايمان قدم بر  اصلي بود.

م هخداوند هنوز  "رهبري كه نگران بود گفتم:  هيأتبه يكي از اعضاي 
اي هاحتماالً به دنبال وسيل فراواني است. و خداونداست و ابر تخت پادشاهي 

كه رهبري  هيأتاز اعضاي  بسياريچون  " ن منابع است.براي رساند
   خيلي ضرر هاقرار گرفت آنوام در گرو بانك دريافت براي را يشان هاخانه
گذرانديم، خداوند كار ميرا كه روزهاي بحراني  يي بعدهادر ماه كردند.مي
كه اصلي ميحاآن بخشيد بلكه ميبه ما  يديگرمالي كرد و نه تنها منابع مي

ه ما مختلف ب يهاقسمتبه جنوب رفته بود را به كليسا بر گرداند و او در 
  فراموش نخواهم كرد.هيچ گاه را  ييهاچنين درس كمك كرد.
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مين كننده خداوند است و ما أخواهند بود اگر بدانند تتر رهبران آسوده
ليساي ك مين منابع تنها به او نياز داريم و او بيش از من و شما در فكرأبراي ت

  است. هااو خداي فراواني خود است.

  

  .كنندميدر شرايط مناسب مردم كمك  :دوم

 .كنند مكك هستند كهمسئولين امور مالي و منابع بايد بدانند مردم مايل 
م كنيميرا خسيس و حريص فرض  هاآنكه مياز مرد فكر كنيد.اي هلحظ

فرصت  تا شودميجمله باعث باور به اين توانيم داشته باشيم؟ ميچه انتظاري 
گاه ن جماعتبه  اين چنينرهبري كه  .نابود گرددرهبر يك درآمد زايي براي 

منابع  اهطريق آنبيند كه بتواند از مييي هاكند خود را مجبور به ايجاد روش
با اين كار محيطي ريا كارانه و گناه آلود براي تامين و  مالي را تامين كند

  آورد.مي به وجودمنابع مالي 

زند و در طول زمان كليسا را نابود مي ي جديبه مردم آسيب ديدگاهاين 
في مناي هنكتمين منابع كليسا از نظر مردم أاما در آمد زايي و ت كند.مي

داوند باور دارم خ امري منفي تلقي شود.هم نبايد نيست و براي مسئولين 
آورد يمع مالي فراهم يي را براي تامين منابهابراي پيشرفت ملكوت انسان

را ارائه دهيم مردم  هاي مالي و كمبودهادرست نياز يو اگر در زمان و مكان
دن دنيا شاهد جمع ش همه هستند. حمايتحاضر به بيشتري با سخاوتمندي 

ر كشو اوضاعِاگرچه  سپتامبر بود، ١١ي قربانيان هادالر براي خانواده هاميليارد
  بود. نابساماناز نظر مالي 
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ت و با ارائه درس كنمميمثبت نگاه اي هاز زاويمن به درآمد زايي كليسا 
: دهمميي مالي را اينچنين ارائه هامن نياز شمارم.ميمردم را محترم  هانياز

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

  

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

كه  ندكنميكليسا اين گونه فكر از رهبران  يپرسم چه تعدادمي داز خو 
ا بيل گيتز چند ميلياردي به حساب كليس مانندشخصي شد مثال ميچه خوب 

 اتمام پول ر هاآن سازد.ميو براي هميشه كليسا را بي نياز  اددميانتقال 
ر اين اتفاق كار رهبو بگذارند  دهدميتوانند در حسابي كه سود ماهيانه مي

  كشند وميكند و جماعت هم نفس راحتي ميتر را براي تحقق رويا ساده
 خيلي خوب خواهد شد؟ تمركز كنند. هاآنتوانند بر عطاياي و پرورش مي
  از بهشت خواهد بود؟اي هتك ماننددرست ؟ نه

گر هم اما اگيتز چنين هديه بدهد م در واقع اگر بيلكنميفكر نالبته  
ي ي مالي گنجهادانم در تنگي ميچون ؟ پذيرم يا نهميدانم آن را ميبدهد ن

   روحاني نهفته است.

ين اين چنبرايم كنم كه ميدريافت  يتقاضاهاي زيادي از شبانان جوان
هستيد تر ساليانه جلو فهميديم كه از بودجه. اخيراً به ويلو آمديم " نوشته اند:

هزار دالر براي كليساي ما  ١٠٠شود مي. اواسط سال استهم و تازه 
يساي كلمشكالت  اما نخواهيد كرد احساسحتي نبود آن را شما  بفرستيد؟

  ".خواهد شدحل خواهد شد و فشار كار كمتر ما 
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 كنم وميدريافت ي را هر ساله در خواست اينچنين هاصدصدها نامه و  
مشكل است در كنيد ميكه احساس  آن چه "نويسم: ميهم در پاسخ من 

از اين طريق قوت  . اوخواست خداوند براي رشد بيشتر شما استحقيقت 
خواهم سخت دل به نظر برسم ولي ما مين و بخشدميروحاني شما را ارتقا 

 را پشت سر گذاشتيم و در آنبسياري ي اول فشارهاي مالي هاهم در روز
نيكويي و معجزات خداوند را هر روزه در شرايط وخيم مالي به  يض،زمان ف

 .در آن قرار داريداكنون شما هم كه  يشرايط همانند همين م.ه ايچشم ديد
كمبود منابع را دست كم  به علتارزش رشد روحاني در كليسا و خودتان  "

  نگيريد.

  

  صبر در تالش يفايده

 مجللام هكه در آن بزرگ شداي هخان هاطبق بسياري از استاندارد
پدرم صالح دانست كه دست ، شد. بعد از ترك كسب و كارميمحسوب 

من و لين وقتي كليساي ويلو را شروع كرديم پولي  خالي از خانه بروم.
نداشتيم و براي سه سال اول خدمت، كليسا قادر به پرداخت حقوق به ما 

در مركز شهر شيكاگو  ايهمن در مغاز .شديم كار كنيمنبود. پس مجبور 
 ٢ يهيك خاندر  داد.ميكردم و لين هم فلوت درس مي   كارروز شبانه 
 كرديم. وقتي حقوقيميكه در حال فرو ريختن بود زندگي ميقديو خوابه 

گذاشتيم و دعا ميكرديم قسمتي از آن را باالي يخچال ميدريافت 
دامه ا اين گونهي سه سال برا را بدهد. هاكرايه و هزينهتا كفاف كرديم مي

ضر حاغذاي ما هميشه و سر وقت  داديم و يك بار هم كرايه ما عقب نيافتاد.
اي هكرد كه كيسميكه خدا او را ملزوم  البته به لطف دوستي ناشناس بود.
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خود را به ما  دست دومديگران وسايل  .بگذاردرا بر ايوان  هااز خواراكي
ن ي مهامين نيازأهيچ وقت ت پر كنيم. هااز آن رامان تا خانه خالي  ددادنمي

ه دي بواصل يهأمين كنندو يا كليسا جدا از خداوند نبوده است و او هميشه ت
  و باقي خواهد ماند.

ي هامالي كليسا بوديم دوستي كه در پروژهتأمين كه در تكاپوي ميهنگا
رد كمي كرد و كمترين حقوق را براي هر ساعت كار دريافتميحفاري كار 

 كه در كليساي يمتقابل اعتمادحركت او من را ياد  داد.به من مقداري پول 
 تأثيركمك او عميقاً بر من  انداخت.وجود داشت  دوم باب اعمال رسوالن

گذاشت. او كسي بود كه در مناطق فقير نشين ميشيگان بزرگ شده بود و 
  داشتم.او حاال من نياز به كمك  .من در مناطق ثروتمند

فكر  .استكامالً وفادار  هاوعدهانجام خداوند در ديدم كه  هار آن سالد
عد ب روحاني دارند.اي هي مالي ثمرهاشدم.كمبودميكنم طور ديگر قانع مين

شود از آن روزها ياد مياز سه دهه همچنان وقتي صحبت اعتماد به خداوند 
  يت تبديل شد.وفاداري خداوند از تئوري به واقع هادر آن سال كنم.مي

زمين كليسا را  آموختند.ميدر آن روزها اعضاي ويلو نيز درس صبوري 
 يپيش خريد كرده بوديم و براي اين كار در دعا و روزه با هم اتحاد بي نظير

 امالك شديم و براي ساخت ساختمان تمام طال،ميجمع  هادر خانه .داشتيم
ا هم ب يو ارتباط بي نظير كردميايمان ما رشد  ماشين خود را فروختيم.و 

  برقرار كرده بوديم كه قبالً تجربه اش را نداشتيم.

اولين جلسه را در سالن جديد برگزار كرديم و قبل از باز  ١٩٨١در فوريه 
سيصد نفري كه با از خود گذشتگي و اعتماد  شدن درها به روي عموم آن

 د را دعوت كردم.به خداوند راه را براي ساخته شدن كليسا هموار كرده بودن
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و از  يمبه دور هم حلقه زده بود همه كنم.مينهرگز آن صحنه را فراموش 
 هرا ممكن ساخت هاخداوند غير ممكن .يمكردميشوق مثل كودكان گريه 

  بوديم.ي قبلي نهاما ديگر انسانه بود و و با قوت روح خود موانع را برداشتبود 

ليل از بنيان گذاران اولين كه براي تجميچند سال پيش در مراسم شا
كساني كه براي ،سيس ترتيب داديمأساختمان به مناسبت بيستمين سالگرد ت

وام ر بااين كليسا خانه و ماشين و اموال خود را فروخته بودند و زير  ساخت
ناه احساس گ هاهنگام سخن راني با نگاه به چهره آن ،رفته بودند هااز بانك

شما را ترغيب به چنين كاري كردم و باعث سفم كه متأ": كردم و گفتم
رقم ي سختي براي شما هاي اول شدم و روزهافداكاري شما در آن روز

  "زدم.

ين براي كاري به ا ":گفتندكردند و سرزنش  ي مرابعد از مراسم چند نفر
زه اين انگيديگر معذرت خواهي نكن، ما با شما از ما  يهخواست و منديارزش
دگي شريك كرديم زنويلو  در كليسا در ساخت اين را داد تا افتخارخداوند  كه
  افتخار زندگي ما است.اين  .كنيممي

في و به شعبات مختل آمريكا رفتند ي ازنقاط مختلف به هااين افراد سال
ر جهان ويلو در سراس ياز كليساچگونه شنوند كه خداوند مي وقتي سر زدند و

اين  كردنفراهم  ابزاري براي هاآناينكه از  گردند وميشاد  كندمياستفاده 
يي بودند كه خداوند براي هاچون آنها اولين خشنود هستند.اند همكان بود

  .بخشيدمنابع به ما  تأمين

بگذاريد خاطر نشان كنم كه اين مشكالت شخصيت و ذات رهبر را 
خت ي بهاو بيليت هابيل گيتز ي ميانبر وهاپس به جاي راه .زندميمحك 
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مين منابع أرا بپذيريد و دليرانه و با ايمان براي ت هااين چالش رقبتزمايي با آ
  شناسيد. ميو مردم را بهتر  خود خدا، ي ماليهاتالش كنيد. در كمبود

مين منابع سعي و أتوان در امور مالي و تميبا حقايقي كه مطرح شد 
بر  مكنميكه در ادامه مطرح اي هگان ٥اصول  را شروع كرد.خود تالش 

اي هرببر طبق تج است. بر آن بنا شدهمين منابع أتاست كه اساس حقايقي 
ام همورد مطالعه قرار دادرا  هاساله و تجارب شبانان ديگر كه از نزديك آن ٣٠

د نشومير سرازي سوي كليسال سيلي از منابع به واص با رعايت و عمل به اين
  د.نكنميرا رفع  ماي هاو نياز

  

  الي و آموزش:امور م

 رجلسه ما دداشتم كه به  ي خارج از كليسااول ويلو دوست يهادر سال 
در  "قضيه كيسه هدايا چيست؟ "جلسه از من پرسيد: آن بعد از  .كليسا آمد

 جواب داد: ن؟ و اومگه چطور :را درك نكردم و گفتم اومنظور و هدف  ابتدا
  "ديه دهيد؟چطور و كجا بايد ه دانيد كه چقدر،مياز كجا  "

ثر اك ي مالي را درك كنم.هااو باعث شد كه اهميت آموزش برنامه سئوال
 ي ماليهاي مالي كليسا و برنامههاكنند اعضا از برنامهميرهبران فكر 

از مديريت منابع مالي كليسا  هادر صورتي كه روح آن مطلع هستند. خداوند
 هاآن بهدرباره امور مالي  تا نياز دارند يرهبران و معلمين هاآن بي خبر است.

  را داشته باشند. هاآناز ي مالي هاتعليم دهند قبل از اينكه انتظار كمك

كنم دو يا سه هفته در سال به تعليم امور مالي از ديدگاه ميپيشنهاد 
در آمريكا بهترين ماه براي اين تعاليم ژانويه است  انجيل اختصاص دهيد.
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احتماالً در  بقي سال هستند.مالي براي ما ريزيچون همه مشغول برنامه
  نظر گرفته با آمريكا متفاوت باشد. ي درهاي ديگر زمانهاكشور

از آن به نيكي خدا تعليم در مورد كسب درآمد كه كالم  زماندر شخصاً 
 گويم.ميكند سخن ميكند و زير قرض رفتن كه آن را نكوهش ميياد 

يساي دادن ده يك به كل سخت كوشي،گفتن اينكه خواندگي پيروان مسيح 
د كه خداون يمحلي جهت پيش برد كار خدا و دست گيري از مستمندان طور

كليسا اين امور به هر سال  .جزو برنامه كاري من استكند ميرا ملزم  هاآن
ما در  .به اين نياز بپردازيمبايد حداقل سالي يك بار  م.كنميرا ياد آوري 

رويم و در ژانويه كارگاه مديريت امور مالي ميم فراتر ويلو از سالي يك بار ه
خداوند كنار  براياي هچگونه بودج آموزندميهر سال  كنيم.ميبرگزار 

  بگذارند و امور مالي خود را مديريت كنند.

به اعضا  Good Senseي ما به نام هاهمين طور يكي از زير مجموعه
داوطلبين اين زير دهد. يمتعليم انجيل  بر اساسكسب درآمد  در مورد

رساني نفر كمك  هامجموعه در تمام طول سال فعال هستند و به صد
 يادرا به ما يا فرزندان ما چنين اموري  يكمتر سازمان و كالجكنند. مي
كه مردم اين امور را بلد باشند وقتي نياموخته انتظار داريم  چگونه دهد.مي
  ؟اند

است  كافي دنياز داري هااين مهارت ناگر به دليل بيشتري براي آموخت 
 ينميانگبه طور  .ي بياندازيددر آمريكا نگاه هامردم به بانكبه آمار بدهي 

كه اي ههفتآن كارت اعتباري خود بدهي دارد. آخر  بردالر  ٨٣٠٠هر نفر 
بعد از جلسه  درباره اين موضوع و خطرات آن براي مسيحيان تعليم دادم،

د تا آخرين ح گفت من يكي از اين بدهكاران هستم. جواني به سمتم آمد و
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امروز تصميم گرفتم كه ديگر از  منروي كارت اعتباري خود بدهكار هستم.
  كارت اعتباري استفاده نكنم تا روزي كه بدهي من تسويه شود.

صالً ا "كند چقدر طول خواهد كشيد؟ پاسخ داد مياز او پرسيدم كه فكر 
 .تبيشتر اسميمتوسطي كه شما بيان كرديد كبدهي من از حد  دانم،مين

پيش خواهم رفت و بدهي ام را صاف خواهم  يدكه گفتاي هولي با برنام
دالر را بپردازيد با ماليات  ٨٣٠٠روز بعد حساب كردم كه اگر بخواهيد  ".كرد

سيصد و شصد و هفت سنت به اين مبلغ اضافه  هزار دالر و ١١و سود 
و در آخر كل  سال و نيم طول خواهد كشيد ٣٤شود و با حداقل قسط مي

  .خواهد بوددالر  ١٩٦٦٧,١٤مبلغ پرداخت شده 

اگر واقعاً اعضاي  خبرند.مديريت مالي بي ؤاكثر مردم از مضرات س 
اي هاز مديريت مالي بگوئيد تا وسيل هاآنرا دوست داريد براي  يتانكليسا
ر كمك داشته از كساني انتظابي انصافي است  كليسا باشند. منابعمين أبراي ت

رح دانيد چگونه موضوع را مطمياگر ن هستند. فشارباشيم كه از نظر مالي در 
و سخنان رهبران و شباناني كه در اين امر تجربه دارند  هاكنيد از نوشته
 د.را براي اعضاي خود شرح دهي هابايد بياموزيد تا بتوانيد آن كمك بگيريد.

  ينه نياز دارند.اعضا به شما در اين زم

  

  هامطلع ساختن اعضا از هزينه

ي اول ويلو كه با موانع مالي زيادي رو به رو بوديم و تازه به هادر روز
ن دادن بزرگترين اشتباه م ،نقل مكان كرده بوديم يسالن آمفي تئاتر بزرگ

  اطالعات ناقص در امور مالي به اعضا بود.
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ود اميدي در بهبمن و لين ون بود چ بر كليساكه يك بار از فشار مالي 
ردم اعالم ك .ميناگهان تصميم به ترك همه چيز گرفتاين وضع نداشتيم 

 وضعيتچون انگار تنها كسي كه نگران  .رهبري را ترك خواهم كرد هيأت
تا  روممي" يكشنبه اعالم كردم و گفتم: ميعمو يهبود من بودم. در جلس

ري ايجاد يد بروم تا شايد بتوانم تغييبا فكر كنم و معلوم نيست كي باز گردم.
  ".من هستم ،استاوضاع ه نگران  كنم چون انگار تنها كسيك

قبل از رسيدن به آخرين پله  .آمدمميپايين  هااز پله رهبريك با اقتدار 
 نگفتيد تا كمكيزودتر  چراما اطالعي نداشتيم.  ".كردندام هنفر احاط ٣٠

خواهيم بخشي از مين را دوست داريم و اين كليسا مال ما است و آ؟ كنيم
 آمدم اعضايميپايين  هااز پلههمانطور كه  "آن باشيم و راه گشا باشيم.

 ؟يك هفته چقدر بايد هديه بدهيم در طي " پرسيدند:ميت مهسئواالنگران 
 گيرد؟مي؟تصميمات مالي را چه كسي شودميصرف چه كاري پول اين دقيقاً 

  شود؟ميتعيين  چگونهبودجه 

در هم اكنون  .مطلع كنم هاآن روز درسي گرفتم كه مردم را از هزينه
د در مور سئوالهر  گيرد.ميصورت  يويلو از نظر مالي شفاف سازي كامل
دليلي براي مخفي كاري وجود  دارند.را امور مالي آزاد و اعضا حق دانستن 

  حساب ما براي همه باز است. رندارد و دفت

ون هر از چند گاهي شبي را به شفاف سازي و شرح امور از آن موقع تا كن
به درك بيشتر مردم از شود ميي كه دهيم و به هر طريقميمالي اختصاص 

 كنم تا شرايط كنوني و راه پيش روي ما را درك كنند.ميشرايط ما كمك 
اي دهم و راه را برميآيد پاسخ ميكه براي مردم پيش  يتسئواالسپس به 

  گذارم.ميت باز ئواالسمطرح كردن 
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ون چ شيفته شفاف سازي در امور مالي هستم. ايدههمانطور كه متوجه شد
آورد و عدم شفافيت از ميبه وجود نرا جز شفافيت اعتماد كامل  هيچ چيز

اگر براي مخفي كردن چيزي وجود ندارد  كاهد.ميسرازير شدن منابع مالي 
خفي در ويلو چيزي براي م م؟پس چرا با شفافيت كامل با مردم صحبت نكني

 .براي اين كار وجود نداردهم دليلي  كردن نداريم و از چيزي خجل نيستيم و
 يهتيجد.نيرندر پيش بگاي هكنم تمام رهبران چنين رويميقوياً پيشنهاد 

  حاصل از آن را به سرعت خواهيد ديد.

  

  مين منابع و سادگيأت

ست. ابع كليسا پيچيدگي امين منأدشمن تكه تجربه به من ثابت كرده 
خواهم هشداري بدهم به مي ي كليسا نشويد.هاوارد جزئيات در آمد و هزينه

مالي مثل كارواش و خريد كيك و از  يهايي كه كوچكترين هزينههاكليسا
جزئيات نه تنها گيج كننده است  گذارند.مياين دست را با مردم در ميان 

مردم  شود وميمين منابع مالي أي تبرا هابلكه باعث از دست رفتن فرصت
كه  بگويم روشيه اضافه دارد كه كليسا ولخرج است. بميرا به اين فكر وا 

باعث  خالف كالم و پيش گرفته اند، با ارائه جزئيات نا مربوط هااين كليسا
ه جايي در كالم نوشت بله به نظر من بر خالف كالم است، .گرددميظن  ؤس

  از فروش كيك و شيريني درآمد زايي كند.نشده كه كليسا بايد 

  : وجود دارددر ويلو براي اعضا دو اصل مهم 

اين ارقام در خبر كه  هفتگي مخارجميزان ميزان هداياي هفتگي و دوم  ؛اول
 يي ديگرهاهزينه شوند تا همه وضع ما را بدانند.مينامه وسط هفته چاپ 
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خر سال هنگام كريسمس و بايد توجه داشته باشند در آ هاآنكه اعضا به 
را مطرح  WCAي داخلي و خارجي هاما نياز شود.مياري گفته زگعيد شكر

 و اهداف مالي ديگر را هاي توسعه ساختمانهابعضي اوقات برنامه كنيم.مي
ه كاي ههفت ششدر طول اين  گذاريم.ميبراي چند هفته با اعضا در ميان 

را در جريان  هاارائه و آن جماعتبه  شود اهداف مالي راميساالنه برگذار 
م كنيم و تمامينتر ولي اين مدت را طوالني دهيم.ميپيشرفت كار قرار 

  آن حفظ شود. در ارائهكنيم تا سادگي ميتالش خود را 

 هر م.يكنميرعايت  زمان دادن گزارش هماين اصل ساده نويسي را در 
د نويسمي هاو در آمد هاخرج وقت امور مالي براي من گزارشي بي سر و ته از

خواهم طوري بنويسند كه بفهمم. مي هااز آن گردانم.مين را بر آفرستد ميو 
اگر من به خوبي متوجه شوم مردم نيز  من شبان هستم نه رئيس امور مالي.

پاسخ و كنند و زمان پرسش ميبه راحتي آن را درك دادن هنگام گزارش 
  پيچيدگي دشمن امور مالي است. اهم داد.ت پاسخ خوسئواالبه تر راحت

  

 امور مالي و انضباط

سفانه رهبران در أد و متنوجود دار ياعضاي ثروتمند هادر اكثر كليسا
د يا كننميشوند كه دوري مي هايا آنقدر مرعوب آن ناتوانند. هاارتباط با آن

  شوند كه شك بر انگيز خواهد بود.ميها نزديك حد به آناز بيش 

من  را با امور مالي به چالش بكشد. هابايد آن ير يا زود هر رهبردي
كنم كه حمايت مالي را براي نزديك شدن به عيسي مسيح ميطوري عمل 

ا كنم تميي خانگي هدايت هارا به گروه هااگر تنها هستند آن ببينند.
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 اهنآاگر در بلوغ روحاني آهسته هستند به  .ي مسيحي را تجربه كنندهاجمع
كنم تا عطاي ميكمك  هاآنبه  تر رشد كنند.تا سريع كمك خواهم كرد

دهم ميا تعليم ر هاباشند و آن مؤثرخود را بيابند تا بتوانند در پيش برد كليسا 
ه بيشتر هر ك" :گويدميكه عيسي از اي هكنم به گفتمياين بين اشاره  و در

  ".به او داده شود از او بيشتر مطالبه خواهد شد

اين ام هكه به مسيحيان ثروتمند گفت ياصل مطلبخدمت  هادر طول سال
وال زياد شما باعث ايجاد مسئوليت نسبت به كليسا و ادامه كار مكه ا است

اگر مايل به شنيدن باشند ادامه خواهم داد و از كالم و وظيفه  شود.ميخداوند 
ند براي پيشرفت توانميگويم تا هر چقدر مي هاآورندگان براي آن فراهم

 .رنددا عطاي بخشش و سخاوت هاآنبعضي از  .گذاري كنند ملكوت سرمايه
در  به كالم خدا كنند.ميچنين همكاري را در ملكوت درك ن تأثيربرخي هم 

 و توانيد در آمد داشته باشيدميكنم كه اشاره دارد تا مياشاره  ٨: ١٢روميان 
ين چكيده ا بدهيد. هديههت كار خداوند توانيد جميبا قناعت زندگي كنيد و تا 
  است. عطاي بخشش و سخاوت

يم خاطر نشان كن هاآنكنار چنين افرادي بايستيم و به بايد ما رهبران 
دا تو در برابر عطايي كه خ .است فراواني بخشيده خدا به دليلي به تو "كه 

از آن در كار خدا استفاده كن همانطور كه من  هستي. بخشيده مسئول
 ".به من بخشيده است وندكه خدا هستم سئول عطاييم

اشت د سخاوتكه به گفته خود او عطاي  ييسالها پيش با يكي از اعضا
رود و ميروز در هفته سر كار  ٢كرد كه ميبراي من تعريف  برخورد كردم.

با هدايت روح خدا او را به چالش كشيدم  را مشغول به گلف است. هابقيه روز
ز اتا آخرين حد توان  و را تقويت كني خواهي عطايتميآيا  " :و به او گفتم
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رهبري و  بشارت، ايخدا به من عط "ادامه دادم كه  "؟كني آن استفاده
تو ، رينآف " :گويدميخداوند به من ه و مشتاقم كه بشنوم بخشيد را تعليم

 .حفظ كردي و پرورش و گسترش دادي بودمكه به تو بخشيده  را عطايايي
  بگيري؟تر را جديعطاي سخاوت و بخشش خود تو حاضري  آيا "

سال  ١٠و  دهديك هميشگي به كليسا هديه  دهبيش از تا او قبول كرد 
تد براي فرسميباشم چكي با مبلغ قابل توجه كه جا  كريسمس هركه  تاس

ما ":هنويسد كميمون ضبين المللي ويلو و يادداشتي در آن به اين م خدمات
ما در اين شريك هستيم برادر، تا  و مسئول هستيم، وفادار در عطاياي خود

هر بار براي جدي گرفتن  ".مانمميوقتي كه تو وفادار هستي من هم وفادار 
  كنم.ميتشكر  عطايش از او

 كرديم. تبرداشدر تاريخ كليساي ويلو را  دريافتي يهاخيراً باالترين هدي
اماً سالت كليساي محلي تمكه به راين هديه توسط كسي پرداخت شده بود 

اي همطلع شد هديفعاليت ويلو براي تعليم رهبران جهان از وقتي  .ردباور دا
در ميان گذاشتن  يهرا به همراه هديه ارسال كرد كه اجازاي هفرستاد و نام

  آن را با شما دارم:

و خداوند  ماه گذشته هدف ويلو توسط خداوند براي من آشكار شد ٨در "
د امي بود. كليسا محل زمحر هابراي شما سالكه به من آموخت  رااي هنكت

مشتاق  .سهيم باشم WCAخواهم در گسترش ويلو ميپس  .جهان است
   ".يددانيد استفاده كنمياين هديه را در هر جا كه صالح . چنين فرصتي بودم

اينچنين افرادي كم نيستند كه مشتاق فرصتي براي كمك و سهيم شدن 
و تعليم  نبود راهنمايي و دعوت هااما تنها مانع آن .ند هستنددر كار خداو
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را براي جدي گرفتن عطاي خود به چالش  هاهيچ وقت ما رهبران آن است.
  اين وظيفه ما است. رهبران، يم.ه انكشيد

  

  اصل رويا 

 افراد از سرمايه گذاري هدايايا نه اما  ايدهمتوجه شدتا به حال دانم مين
 ره اموتمايلي ب آيند.ميشود به هيجان ميربوط به تغيير دنيا كه م يدر امور

گذرا مثل پرداخت قبوض، خريد و نگه داري دستگاه كپي يا وسايل مورد نياز 
شوند اگر هديه ساالنه كريسمس صرف تغيير در مي خوشحال نظافت ندارند.

نند داخواهند بمي هاآن جهان شود تا ارتقا و تجهيز وسايل و پرداخت قبوض.
  شان صرف تغييري در جهان خواهد شد. حاصل دست رنج

ا رمين منابع من و همسرم باالترين مبلغ هديه خود أي تهادر نامه اخيراً
ر دانستيم هر قسمت از آن دميچون  كرديم.تقديم با كمال ميل به كليسا 

يري دستگ بشارتي در شيكاگو، خدمات ،هاخدماتي چون گسترش ساختمان
 دستگيري از نيازمندان و سازي، گسترش خدمت ويلو در خادم، داناز نيازمن

  خواهد شد.صرف  WCAتعليم رهبران در سراسر جهان توسط 

ح از واضرهبران در ويلو كريك رويايي  ازيردانستيم مياين جزئيات را 
اويري تص يي را نقل كردند،هاداستان هاآن ه داده بودند.آينده ويلو را به ما ارائ

ما را رهبري كردند و باعث  هاو در دعا سرودها نوشتند، ما نشان دادند، را به
شدند كه در قلب ما نيز براي اين رويا آتشي مشتعل گردد. وقتي كه زمان 

م بيش توانيميتنها ناراحتي ما اين بود كه چرا ن، نوشتن اين چك فرا رسيد
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در قلب افراد  اين را اصل عملكرد رويا از اينها به اين رويا كمك كنيم.
  خوانم.مي

و  به رويا هاآنبلكه  دهندبه سازمان يا افراد پول حاضر نيستند مردم 
تي وق .دهندميگردد اهميت ميترسيم تصويري از رويا كه توسط رهبران 

ا رويا كنند مردم ب تشريحصرف  ي رازمانو رهبران متوجه اين اصل باشند 
 سمت كليسا سرازير خواهند كرد.را به خود سخاوت منابع مالي و خشنودي 

  هدايا بيشتر. عموماً هر چه رويا بزرگتر،

مين منابع براي خدمت أكه قصد كمك و ترا  يچندي پيش عضو جديد
خدمت و خواندگي ما در ويلو و با  ما در ويلو را داشت مالقات كردم. او كه

WCA  و " ؟با هدايا چه خواهيم كرد ": با خونسردي از من پرسيد شدآشنا 
م خواهيميما . خود را براي او سر ميز ناهار به تصوير كشيدم يمن هم رويا

 .براي نجات بيشتر مردم و رسيدن به چنين قوتي كمك كنيم هابه كليسا
كمك كنيم با يافتن رويايي واضح گمگشتگان را در  هاآنخواهيم به مي

 نند.كمك ك هاآنبه بلوغ روحاني  جامعه پيرامون خود به سوي مسيح آورند و
ا ر متا نفس آخر به عروس مسيح كمك و خدمت خواهيم كرد تا ابواب جهن

كار  ": گفت يم تمام شد با تعجبهاوقتي حرف. براي مردم بسته نگه دارد
د براي ينلطفاً دعا كنيد و ببي .بته كه اينطور استلا و من گفتم "!بزرگي است

  شويد؟ميهدايت  كمك به ما توسط خداوند

را او ما  هاو برنامه هااز طرح بسيارياكنون در  عا كرد و هدايت شد.او د
رويايي كه به او ارائه دادم تصويري از تشكيل گروه سرود يا  كند.ميحمايت 

ردم م كرد.ميچون چنين رويايي قلب او را لمس ن نبود. هانو كردن صندلي
  ياج دارند.دهند احتميعظيم كه خداوند را جالل  و ي قوييهابه رويا



  
انهجسور يرهبر    

١١٢ 
 

كنيد  خاطر نشاند گوييميپس وقتي از روياي خود براي كليساي محلي 
ارائه  واقعي يتصاوير رويا را با هيجان گوييد.مياميد جهان سخن داريد از كه 

  ي بيش از نياز كليسا داشته باشد.يانتظار هداياو دعا كنيد  دهيد و

  م:هنمايي به شما بكنمين پرسنل چند راأقبل از اتمام اين فصل در باره ت

  

  معاوضه عادالنه :مين پرسنلأت

 ".كارگر مستحق دستمزد خويش است "گويد كه ميعيسي  ٧ :١٠در لوقا 
عادالنه به پرسنل پرداخت كنيد.كساني  يحقوق .گويدميخطاب به رهبران 

  ند.شان حقوق بگير كنند به اندازه زحمتميكه با وفاداري كليسا را خدمت 

يسا كلدارد و نياز ها به سزايي در تمام قسمت تأثيرن امر به نظر من اي
ي خود بازنگري هاروشدر كليساي معاصر را مجبور خواهد كرد كه  انرهبر
د از بع داشت. اصل معاوضه عادالنه در ويلو ما را به بازنگري اصول وا كند.

راد به اين نتيجه رسيديم كه خيلي از اف هابررسي پرسنل و حقوق دريافتي آن
 برند نسبت بهميكه ملكوت را با وفاداري و سخت كوشي پيش  كوشا

 جهت جبران تشكيل داديم وميپس تي .دريافتي ناچيزيي دارندزحمتشان 
و تا آرامش روح خدا  قرار داديمبازبيني مورد پرداخت حقوق پرسنل را  اشل

گرفت ا را م وقتاز تقريباً يكسال اين كار اگر چه  .نايستاديمبر ما نيامد باز 
كه  بودحداقل كاري  اينرهبري باور داشتند كه  هيأتولي شيوخ و 

 بيش از اينها بر گردن ما هاو آن دهيمبراي پرسنل خود انجام  توانستيممي
  حق دارند.
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  .ه داريداكوب را باز نگمين پرسنل: دهان گاو خرمنأت

ن توامي ".ندفتن دهان مبوگاو را هنگام خرمن ك ": گويدمي ٢٥ :٤تثنيه 
نياز پرسنل را رفع كن و امكانات را در اختيار  " :گونه برداشت كرد از آيه اين

مين أرهبر به عنوان ت ".ده تا وظايف خود را بهتر انجام دهندب قرار هاآن
از را  السئوبايد اين  ي پرسنل خود است.هاكننده منابع موظف به رفع نياز

فضاي  ؟به چيزي احتياج داريديي شما براي افزايش كارا " :پرسيدپرسنل 
ش؟ تجهيزات بيشتر و بهتر؟كمك نيمه وقت؟ آموز منابع مالي بيشتر؟ بيشتر؟
ه كهر كاري  هاكه شما براي رشد آن فهمندميگونه، پرسنل  اين بودجه؟

ي اول ويلو رهبر گروه هادر روز انجام خواهيد داد.را در توان داشته باشيد 
 يالكتريك يپيانويك را با ها او تمام كار ده بود.نا اميد شما موسيقي 

روزي تحملش را از دست  داد.ميكرد انجام ميكليد آن كار ن ٦كه ميقدي
 :توانست گام مورد نظر را روي آن پيانو در بياورد و داد زدميداد چون ن

دالري  ١٩ي هامن با خريد مداد با اين كار كنم؟قراره ديوانگي است! چطور 
م پس به محل كار او رفت ستم اوضاع پيانو وخيم است.نداميبودم اما  مخالف

عي س صبور باش و به كار با گروه موسيقي ادامه بده. ديو،": مو به او گفت
  "وقت نياز دارم.ميفقط ك كنم مشكل پيانو را حل كنم.مي

دالري موكت  ٥ي هاالبته پولي نداشتيم و هنوز مشغول پرداخت قسط
به او اميد  من به تو نياز دارد،ميهم تي خداوندا، " .عا كردمبوديم ولي د

تازه وارد در كليسا من و لين را براي شام اي هچند هفته بعد خانواد " ببخش.
رفتيم چشم من به يك ميهمين طور كه به اتاق پذيرايي  دعوت كردند.

 :رسيدمپ اهآنكرديم از ميهمانطور كه صحبت افتاد. گراند پيانو سياه و براق 



  
انهجسور يرهبر    

١١٤ 
 

؟ كسي اينجا پيانو ميزنه يا براي دكور رو داريدپيانو  ه كه اينچند وقت "
  لين منظور من را فهميد و پاي من را از زير ميز لگد كرد. "است؟

 هاما حرفي را كه تمام آدم بزرگ به اتمام رسيد و ميزبان هاشب ما با آن
ر كاري از ما ب " گفت:را زنند ميكه در سختي هستند  يبه شبانان جوان

 ".. .وسط حرف او پريدم و گفتم پيانو نياز داريم درست مثل اون ".... مي
  ".ديگه تحمل ندارم باورم نميشه، " :نزديك بود لين از حال برود و گفت

 يارهببا همسرم در "چند هفته بعد ميزبان آن شب با ما تماس گرفت كه 
ليسا شويم پيانو را به كميال اهداي پيانو به كليسا صحبت كرديم و خوشح

بهتر است اعضا در پرستش از آن بهره ببرند تا در خانه ما خاك  .اهدا كنيم
برم. مين را از يادكليسا وارد شد چهره ديو را موقعي كه پيانو از در  ".بخورد

نه تنها متحير از فيض خداوند بود بلكه فهميده بود فراي توان خود براي 
او از من متشكر بود كه  خدمت او تالش خواهم كرد.رفع نيازهاي حوزه 

ي هااستاندارد ورايي خدمتي او را جدي گرفته بودم و بيش از توان و هانياز
  روم.ميي او پيش هامين نيازأشخصي ام براي ت

 ي پرسنل در تيم ايجاد اتحادهامين منابع و رفع نيازأبراي ت تالش رهبر
اعتماد رهبر به قوت خداوند را اين كار ن همچني. كندميو احترام متقابل 

سنل پرو  مين نيازهاي منأكه خداوند براي تام هبارها ديد بخشد.ميافزايش 
  همه شده است.ميآسمان را گشوده و با اين كار باعث دلگر يدرها

  

  

  



  
انهجسور يرهبر    

١١٥ 
 

  مضاعفمين پرسنل: حرمتي أت

كو يه نكساني ك"گويد: ميس خطاب به كليسا ودر اول تيموتائكالم خدا 
يگر به زبان د ".حرمتي دو چندان هستند يهشايستاند هرهبري و تعليم داد

شته باشد اين مثال روز ما هم خواني دامبا شرايط ابراي آن كه اين جمالت 
 يهامين نيازأو آسمان را براي ت بدارنوازندگان خود را حرمت  " :زنممي  را

  " اق آوري.را به اشتي هابا زمين يكي كن تا قلب آن هاآن

 هالدر طول سابر طبق اين رهنمود  پرسنل ما در ويلو بي نظير هستند.
من و يكي از شبانان ارشد ويلو چهار روش حرمت دو چندان پرسنل اتخاذ 

 يهاي سفر و دورههاي مالي، فرصتهاكرده ايم: تعطيالت بيشتر،كمك
 دو يي هستم براي حرمت نهادنهادر پي چنين فرصت آموزشي مختلف.

يي كه فصل خدمتي پر فراز و نشيبي را هاچندان پرسنل به خصوص آن
   ي بودند.و به دنبال اهداف خاصاند هپشت سر گذاشت

ي مادي پرسنل را رفع كنم بلكه به دنبال اغناي هاخواهم فقط نيازمين
را در پيش  "مضاعفحرمتي  "به همين دليل روش  هستم. هاآنروح 
  ام.هگرفت

  

   نحقوق شبانا

ان آمدن ميبه محض به  مشكل دارند.با حقوق گرفتن شبان بعضي هنوز 
آورند و انتظار چنين روشي را ميرا بخاطر اين موضوع پولس و خيمه دوزي 

جيل تمول انبعضي واعظين تلويزيوني  پيرو هاآناما برخي از  از شبانان دارند.
 يمتي گران قاهي بانكي پر پول و لباسهاهستند كه به حساب و كاميابي
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جه آن اما نتي .وصف ناپذير در ملكوت خداوند اعتقاد دارنداعتماد به نفسي  و
  و خود بزرگ بيني است. ي سر سام آورهاحقوق

 خود شبانان هم در برخي موارد كنند.مياكثر كليساها حد وسط را انتخاب 
براي مسيح سختي بكشند و تصوير قهرمانان خادمين بايد باور دارند كه 

 هاكه براي پيشرفت ملكوت خون خود را دريغ نكردند جلوي چشم آن يايمان
توان منكر آن ميناز سوي ديگر  شود.مياست و ناخودآگاه باعث مقايسه 

گونه چ غذا و سقفي باالي سر نياز دارند. هم به لباس، هافرزندان آنشد كه 
انان را با بكنم حقوق شميپيشنهاد  توان زندگي كرد؟ميبدون حقوق مكفي 

ك و مثل مثل مار زير " :خردمندي تعيين كنيد. و به گفته عيسي دقت كنيد
   "كبوتر ساده دل باشيد

 پرسنل، تعداد اعضا، :حقوق شبان شاملتعيين در  مؤثرعوامل 
نيازهاي خانوادگي خاص و ليستي بلند باال  ،سنوات خدمتي ،هايتلمسئو
 روش بحث در اين باره سازنده تر، با در نظر گرفتن اين موارد با اين است.
و وقتي به توافق رسيديد خواهيد  پيش خواهد رفتتر و با محبتتر ساده
هدف راهي است كه هم  خداوند حكمت بخشيد و ما را هدايت كرد. :گفت

بماند ان امنياز شبان رفع شود و هم از تيغ انتقاد افراد داخل و خارج كليسا در 
  برد.بان نسبت به حق و حقوق شبان را از بين ي بدبينهاو تمام سوء ظن

سال  ٢٧براي  خواهم اين فصل را با نوشته شخصي به اتمام برسانم.مي
رهبري با  هيأتو  مشايخاست كه شبان ويلو هستم و در اين مدت تيم 

ي اول به خاطر شرايط هاسالدر  اند.هسخاوت تمام عيار با من رفتار كرد
آن خاطرات و  من حقوقي پرداخت نكردندبه رهبري  هيأتسخت مالي 

ي اخير كه از نظر مالي هااما در سال .ساختميرا مكدر م هاسالروزها، 
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كه شرح دادم با سخاوت و شوق شروع به جبران اي هتقويت شديم طبق روي
  كردند.

را تحت پوشش بيمه درماني ام هويلو من و خانواد عالوه حقوق مناسب، هب
 براي ما در نظر گرفته است.اي هبازنشستگي سخاوتمندانقرار داد و حقوق 

كردن  هو منابع كافي براي آماد هاطور دفتري مناسب با كتاب همين
 ي كه باعث رشد من به عنوان معلم ويهاآموزش تدارك ديد و هاموعظه

تا جايي كه خاطرم است هر موقع چيزي احتياج  رهبر شد را به من ارائه داد و
  اند.هاز من دريغ نداشتام هخواست كردداشته و در 

سال اخير حساب بانكي كوچك براي برگزاري  ١٥بايد اضافه كنم در 
ن كه در اي افتتاح شد ي خانگيهاي تقدير از پرسنل و رهبران گروههاشام
همچنين براي رفت وآمد من ماشيني  سال مقدار آن تغييري نكرده است. ١٥

بهترين  هابراي همه اين كارها و هماهنگي آن واند هداددر اختيار من قرار 
  كند. ميدنيا در كنار من شانه به شانه خدمت  دستيار

ي در خدمت فرصت مطالعات هاثرترين اين فرصتؤتاً ارزشمندترين و ميانه
هفته  ٨كه با يك هفته در تابستان شروع كردم و اكنون به است تابستانه 

با تلفن و ايميل با ويلو در ارتباط هستم هفته از دور  ٨در اين  رسيده است.
در اين مدت زمان بيشتري براي  رسد.ميبه حداقل من اما حجم كاري 

ه اين تعطيالت ن خانواده و دوستان دارم.گذراندن وقت با تفريح و  مطالعه،
ما  دليل رابطه خوبام هبخشيد بلكه متوجه شدميبه من اي هتنها انرژي تاز

يك هفته در چون ويلو  گرددميرزندان ما با خداوند مان و ف و فرزندان
  داد. ميتابستان هر سال به ما مرخصي 
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ميزان توجه و محبتي كه از  شبان باشم.ترين كنم خوش بختميفكر 
ا همه آي قوت و انگيزه من را مرتب افزايش داد.ام هطرف كليسا دريافت كرد

در  هاا دارم كه با تمام شبانگونه باشند؟ آرزوي روزي ر نبايد اين هاكليسا
  اينگونه رفتار شود تا همچون من پر انگيزه و شاكر باشند. هاتمام كليسا

ين مأشبانان از تاي هبهتر است اين بخش را با اين حرف تمام كنم ك
تر تان قوي بگذاريد از اين طريق ايمان منابع و امور مالي هراسان نباشيد.

جه نرم كنيد و با من همراه شويد و اميد روزي مين منابع دست و پنأشود با ت
از  سرازير شود و ي شماسراسر جهان به كليسا ازرا داشته باشيد كه هدايا 

  خدا گسترش يابد.اين طريق ملكوت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
انهجسور يرهبر    

١١٩ 
 

  

  

  

  گسترش رهبري

  

  

 

  بهترين وضعيت رهبران

ا ببرم گفتگو و داشتن ارتباط مييي كه از آن لذت هايكي از خدمت
 ي خدمتي پيش روهاچالش هارهبران كليساهاي ديگر است. در اين نشست

 "ي كه ملزم به مطرح كردن آن هستم اين است سئوالكنيم. ميرا بررسي 
   "يك رهبر چه زمان در بهترين وضعيت قرار دارد؟

ي متعددي به اين هاكند چون جوابميبحث داغي ايجاد  سئوالاين 
 زماني گويدميشخصي  هاار در يكي از اين نشستشود. يكبميسئوال داده 

را يعني ارائه رويا، تشكيل تيم، تعيين  “رهبري خود  “كه رهبر وظايف 
اهداف، حل مشكالت و تأمين منابع مالي را انجام دهد وضعيت قابل قبولي 

 رايج رهبري توانند بدرخشند كه از الگوهايميرهبران زماني . خواهد داشت
  پيروي كنند.
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 بايد صفات هاديگري گفت كه رهبر عالوه بر نشان دادن مهارت خصش
بارزي همچون انصاف، فروتني، صبوري و روحيه مثبت به جهت خدمت را 

د شومياستوار ايستاد  هاكه يك رهبر در بحرانمياز خود نشان دهد. هنگا
  گفت كه آن رهبر در وضعيت خوبي است.

ه نيز برهبر را يك روحاني مهمترين ويژگي  يهمان موقع شخص ديگر
در وضعيت خوبي ميرهبران هنگا :او گفتافزود. سخنان آن شخص قبلي 

 در پيشگاه پدر آسماني سر فرو آورند، كه با خداوند راه بروند،قرار دارند 
ي عمل با جسارترا به او گوش دهند و دستورات او  حاكميت او را درك كنند،

  .سازند

 "كه  گفتماضافه كردم و هم خودم را  وقتي ديدم بحث داغ شده نظر
ه پرورش دهد يا بديگري ين وضعيت است كه رهبران ردر بهتميرهبر هنگا

ا با قابليت رهبري يرا وقتي افراد . را گسترش دهد رهبر سازيعبارت ديگر 
در او  گويم رهبريميبينم ميتعليم در حال تربيت و تشويق رهبران آينده 

  بهترين وضعيت است.

چرا؟  را در الويت كار خود قرار دهد.الگو ن دارم هر رهبر بايد اين يقي
كه  هستند انفقط رهبراين  .هستندقادر به تعليم رهبر  انچون فقط رهبر

ادر معلمان يا مديران ق ند.نايجاد ك تربيت رهبران جديد راد فرهنگ نتوانمي
هبران ر ،رهبر قادر است از طريق تعليميك فقط  به چنين كاري نيستند.

 آنان كمك كند.بايد توجه داشت رهبري تأثيربه افزايش  ي آماده كند وجديد
ا ردهد نه تنها نتيجه دلخواه ميخود را افزايش ي هاتوانايي يوقتي رهبر

بر  رهبريرا نيز براي كند بلكه قوت نهفته ديگران ميبراي خود حاصل 
  داشت. ر ملكوت خواهدي چندگانه بتأثيريك تنه انگيزد كه اين يعني او مي



  
انهجسور يرهبر    

١٢١ 
 

ي رهبر زندگ تأثير رهبر بهتر است.يك ي هافعاليت همهنتيجه اين كار از 
ت وضعي كه چرا اين ايدهكنم متوجه شدميفكر  ديده خواهد شد. هاتا نسل

در اين فصل شرح خواهم داد چگونه  .دانممي "رهبريك بهترين وضعيت " را
  آوريم.به وجود  را "فرهنگ رهبري  "و  "رهبر"

  

  گسترش رهبري با رويا

محصول رهبري رهبري ما توسعه پيدا نخواهد كرد. رويا داشتن بدون 
 روهيگشود و با ورود ميرهبر آغاز يك با روياي بلكه آن  نيست اتفاقيك 

  از رهبران به كالبد كليسا ادامه پيدا خواهد كرد.

ه اكثر كيم تگشميما در ويلو گرفتار دا قبل از گسترش چنين رويايي
الش ما تميتما ها، براي سال"نياز فوري "شوند. دام ميگرفتار آن  هاكليسا

و  اه، كنفرانسهاساختمان خدمتي چون جلسات،ي هاتوسعه برنامهجهت در 
 تيم.آينده نداش انفرصتي براي فكر كردن به رهبر بود.كارها از اين قبيل 

 هي آيندهاچالشو براي  اديمدميپرورش ، شناختيمميرا  هاآنبايد چگونه 
و  هافرهنگي بر اكثر سازمانتفكر و باور كنيد كه چنين ؟ ساختيمميآماده 
رش پرورش و گست از جمله ويلو. است.غالب شناسم مييي كه من هاكليسا
شود و بدون داشتن يك ميي رهبران گذاشته هابرنامهليست آخر  ان دررهبر

  تقل نخواهد شد.رهبري قوي هرگز به اول ليست من

 "رهبري گسترش "وقتي نهايتاً رويايي براي  در ويلو بود. وضعيت مااين 
رهبران ارشد با از برخي را درك كرده و شروع كرديم. آن رويا  ارائه داديم

اخيراً گروهي از  .مخالفت كردندبرخي و دل و جان اين رويا را پذيرفتند 



  
انهجسور يرهبر    

١٢٢ 
 

نياز  احساسكنند ميفعاليت ا خارج از كليس و كارشناساني كه در مشاوران
براي  "رنجش الزامي"پرسنل به گسترش رهبري را چنين توصيف كردند: 

 "الزامي"نا اميد كننده بود ولي ميكاگرچه رنجش خواندن آن . رهبران
  در مسير صحيح است.ميدانستن آن قد

ي خانگي درباره بيستمن سالگرد ويلو هاچند سال پيش با مسئول گروه
 " :گفتاو  برگزار شود. United Centreدر كردم كه قرار بود ميصحبت 

 هانآرهبران ي خانگي داشتيم كه براي نشست ساالنه هاآنقدر گروه كاش
 ٢٠! يدتصور كن شديم.ميدر مركز شهر  مكان بزرگتريمجبور به استفاده از 

 در آن لحظه مانند تصور چنين چيزيبراي من  "؟هزار رهبر گروه خانگي
  ق آدرنالين بود.تزري

 ي مختلفهادر بخشو جديد تصور كنيد كليسا از وجود رهبراني جدي 
ي خانگي تا كانون شادي همه و همه در هااز گروه چه قوتي خواهد گرفت.
ر دبراي رسيدن به چنين هدفي  .گرفتخواهند قرار راستاي رشد روحاني 

ه رهبران ولي هر سال براي نشست ساالنهنوز راه زيادي داريم ويلو 
 ١٠شايد بعد از  گرديم.مي يتري بزرگهاي خانگي به دنبال سالنهاگروه

ولين داشتن رويا ا. سال با روند گسترش رهبري به چنين روزي برسيم ١٥يا 
اي بر رويا به واقعيت است.نمودن آن قدم است ولي چالش بعدي تبديل 

   "؟مشٌد رهبر گونهچ " :از خود بپرسيدرا  سئوالاين تر تفكري عميقداشتن 

 يمشتركي هگاني محتمل زيادي وجود دارد ولي من الگوي سه هاپاسخ
راي بخود را از طريق اين الگو استراتژي عملي  يافتم. هادر همه اين پاسخ
  .تنظيم كردمگسترش رهبري 
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  شود.مياستعداد ما كشف 

به  يآيا چنين چيزي را به خاطر داريد يا نه كه در گذشته كسدانم مين
پدرم ن در زندگي م ".رهبر شوييك تواني بفكر كنم  " شما گفته باشه كه

 " :فتگمياز كودكي به من تواني يك رهبر باشي. ميبه من گفت كه تو 
 يهاو ريسك هابراي پرورش استعدادم مرا در چالش ."رهبر هستييك تو 

 ".اهي كردراهي پيدا خو تورهبري، "گفت: ميكرد و به من ميگوناگون رها 
 تدريس او اين هايولي يكي از روش .بودمخبر در واقع از نيت واقعي او بي

 " :دزميكرد و از باال داد مي نقطه استخر پرتترين در عميقبود كه من را 
ري پتانسيل رهب انبعد مسئول اردوي مسيحي هاسال "!شنا كن يا غرق شو

هد قرار د ميمرا رهبر تيرا در من ديد پس جهت تسريع امور تصميم گرفت 
ي چطور كسان " :آورم كه از او پرسيدمميبه ياد  رهبر بودند. هاكه همگي آن

 :در پاسخ به من گفت "؟ دارندمن را را رهبري كنم كه دو برابر سن و سال 
با جديت رهبري كن مردم از هر سني  سال، رهبري توانايي است نه سن و "

ساختم و در خود صيحت را آويزه گوش آن ن ".با تو همراه خواهند شد
آيا  ،به پشت سر نگاه كنيدبراي من بسيار مفيد واقع شد.ي اول ويلو هاسال

 كسي پتانسيل رهبري را در شما ديد ويعني  ؟نداشتيداي هشما چنين تجرب
  شما را تشويق به چنين كاري كرد.

  

  .شودميبر ما رهبران سرمايه گذاري 

 "دن افراد به سمت رهبري اين است كه الگوي بعدي براي سوق دا
شايد اولين كسي كه ما را ديده  "كند.ميبر رهبران سرمايه گذاري كسي 
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با  در اين مسيرقطعاً ولي  پرورش داده استقوت رهبري را در ما خود او 
ترش رهبري ما را گس هدايتايم كه با تعليم و آموزش و كساني برخورد داشته

همه ما موقعيت كنوني خود را مديون چنين  اند.هلوغ رساندو آن را به باند هداد
  افرادي هستيم. 

پيش دكتر ژيلبرت بيلزيكيان با رويايي قوي ما را ملزم به اين  هاسال
از او  او همچنين استاد و راهنماي من در رهبري بوده است. .ساختخدمت 

 ت قدرت،درباره خطرااو را آموختم.  "رهبر خدمت گذار "به نام ميمفهو
 هاآننكاتي را به من آموخت كه بدون  هاي مديريتي و تنشهاريسك

درسهاي گران  هاآن آمد.ميرهبر يك چه بر سر من به عنوان  دانممين
  .بودند ييبها

دانند كه با صرف وقت ميتمام رهبران بزرگ رشد خود را مديون كساني 
 به سادگيتوان مينكه  استاي ههديو اين اند هكمك كرد هاآنو انرژي به 

  ناديده گرفت.آن را 

ور رفتم كه دكتر بيلزيكيان را از دميشبي در پاركينگ به طرف ماشين 
بودم  ژيل، بچه :او ايستادم و با هيجان گفتم رسوار ماشين شدم و كنا ديدم.

راي شام بچه بودم وقتي ب وقتي مالقات با من را در ترينيتي كالج پذيرفتي،
ي رهبري هادرباره كليسا و چالش هاه ات دعوت كردي و ساعتمن را به خان

دادي آخر شب براي حل مشكالت ميبچه بودم و تو اجازه  صحبت كردي.
 " .رهبري ويلو به تو زنگ بزنم و سرمايه گذاري تو زندگي من را تغيير داد

خوب هنوزم بچه اي، به هر حال "د و با برقي در چشمان گفت: ژيل لبخند ز
نياز داريم كساني را كه با اين فداكاري چنين سرمايه گذاري گران  ".مممنون

 .بنهيمآوريم و ارج  بهايي جهت گسترش رهبري ما انجام دادند را به ياد
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ه الزم براي سرمايه گذاري انگيزشود كه ما هم ميباعث  روزها خاطرات آن
  . در زندگي رهبران ديگر را داشته باشيم

  

   .مسئوليت را به ما سپردند و به ما اعتماد كردند

ديگران در سپردن رهبري به به را اعتماد  بعدياغلب رهبران الگوي 
 مااعتماد شده و سكان رهبري به از ما روزي به هر كدام  دانند.ميآنان 

يدان، ما ماين  اين گوي و ،بفرمائيد " :اندهبه ما گفت هاآن سپرده شده است.
بختانه اندكي آموزش در اول كار به ما داده شد خوش " .به شما اعتماد داريم

اما رهبران، رهبر نخواهند  و با صبر ثابت كرده ايم كه موفق خواهيم شد.
  شود.ن ها سپردهتا سكان رهبري به آن شد

   :شودميدر نتيجه برنامه گسترش رهبري در اين سه الگو خالصه 

 شناخت رهبران آينده 

  آيندهسرمايه گذاري جهت توسعه رهبران 

 ت سپردن مسئوليت به رهبران آيندههاعتماد ج 

طبق كالم عيسي از اين الگوي سه گانه جهت انتخاب و پرورش 
 نخست شاگردان را انتخاب كرد. كرد.ميشاگردان و رهبران مستعد استفاده 

ت در دانسمياتفاقي نبود بلكه عيسي مرتباً در دعا بود زيرا  هاانتخاب آن
ده سپر هاآندور سرنوشت كليساي عهد جديد به دست نه چندان اي هآيند

بعد از  كرد.ميبايد از انتخاب افراد مناسب اطمينان حاصل  خواهد شد.
ي عيس پرداخت. هاسرمايه گذاري گسترده در زندگي آننفر به  ١٢شناسايي 
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يق و الهام و توبيخ و تشو هانگيزبخشيدن  پرورش، با گذراندن وقت وآموزش،
  ا به پايان برد.اين مرحله ر

رهبري  “گسترش از وارد مرحله سوم  مناسبدر زمان عيسي بعد  هاماه
بسيار او  را تعليم داد. هاسپرد و آن هاعيسي خدمت را به آن شد. “خود 

پرسم كه اگر هدف ميبرخي اوقات از خودم عمل نمود. حيرت آور و بي نظير 
شتر د؟ مطمئناٌ رهبران بيكليسا گسترش رهبري باشد چه اتفاقي خواهد افتا

 نياز نيازمندان رفع و را شروع خواهند كرد. يخدمات كليسايي بيشتر
سال  ٢٠دنيا در  باز خواهند گشت.ت طبيعي خود به حال هاو ازدواج هاخانواده

ود نخواهد شد تا وقتي كه ما خ گونهاين آينده بسيار تغيير خواهد كرد. دنيا 
ان ي رهبرهادر چند صفحه بعد ويژگي نيم.آينده ك انرا وقف يافتن رهبر
  هستم را شرح خواهم داد. هاآنآينده كه به دنبال 

  

  گذاريتأثير :اولين ويژگي

بر ديگران را دارند اگر چه گذاري  تأثيررهبران مستعد هميشه توانايي 
نياز نيست در جمع وقت زيادي بگذرانيم تا  مايل به چنين كاري نيستند.

 يهايدهكواضح است  گذار است را شناسايي كنيم. تأثيران فردي كه بر ديگر
دات چه كسي تبديل به دستور گيرد و پيشنهاميچه كسي مورد توجه قرار 

رهبر در ذات خود يك  شود.مي پنداشتهحكيم در جمع د و چه كسي شومي
ر ديگران بتوانند مي هستم كه يپس هميشه به دنبال افراد .گذار است تأثير
  بگذارند. تأثير
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  شخصيت :دومين ويژگي

- أثيرتآن طور نيست كه بتوانند از  گذار تأثيرشخصيت بسياري از افراد  

ي در شخصوقتي  ي خود به طور سازنده و مسيحي وار استفاده كنند.رگذا
شناسايي كردم سپس به دنبال تشخيص  گذاري را تأثيرخصوصيت 

به پذيري و ميل  آموزش، پايداري، فروتني، يي چون صداقتهاويژگي
، با خدا هاآنراه رفتن  شاهدخواهم ميگردم. ميگذاري  تأثيراستفاده از 

ردي وقتي ف .باشمو پيروي كامل از كالم خدا  القدسروحتسليم بودن به 
انده كنم دو ويژگي باقي مميبينم تالش ميو داراي شخصيتي مناسب  مؤثر

  راشناسايي كنم.

  

  عيمهارت اجتما :سومين ويژگي

شامل حساس بودن به افكار و عواطف  "مهارت اجتماعي  "تعريف من از 
گردم يمبه دنبال شخصي  ي ديگران است.هاديگران و توانايي شنيدن حرف

د سال چن هدف نبيند. را وسيله و هاكه خالصانه به فكر ديگران باشد و آن
اشد بشد مدير بعدي ديزني ميخوردم كه پيش بيني ميپيش با كسي شام 

 اشتياق اوقرار داد  تأثيرتحت مرا ي او هاويژگي كه بيش از ديگر مهارت
كه يمشنيد و از ديگر اعضاي تيميخوب  او. براي ايجاد ارتباط با ديگران بود

  كرد.ميتعريف كردند ميبا او كار 

مهارت  "رهبران برجسته بايد  قرار داشت.در جايگاه بااليي او از نظر ارتباطي 
بايد با طيفي گسترده از جامعه ارتباط  هاآن داشته باشند. "ي اجتماع
ي شخصيتي و هابرقرار كنند كه شامل افرادي با ناهنجارياي هسازند
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م كه هستهميشه به دنبال افرادي  بنابراين من .ي بسيار هستندهاكمبود
  .داشته باشنداي ي اجتماعي رشد يافتههامهارت

  

  هنيروي محرك :چهارمين ويژگي

يش پ يكار رچنين افرادي در ه گردم.مي افراد عمل گراهميشه به دنبال 
ي بزرگ به مراسم هايكي از شركت يك بار توسط مدير قدم هستند.

كه براي تيم خود تدارك ديده بود دعوت شدم. او ما را به رستوران ميشا
ن اين رستورا رزرو كرده بود.براي ما خصوصي  يدعوت و اتاق يگران قيمت

ش شوپ، تاكسي ،ي لوكس بودن مثل خدمههاسطح باال به نظر تمام ويژگي
يدا كرده پ گوشي شنواآن پيشخدمت كه  حوله به دست را داشت. و پرسنلي

بازسازي اخير و شام فوق ، تاريخ رستوران يبود، سخنراني طوالني درباره
  . بيان نمودكه قرار بود نوش جان كنيم اي هالعاد

ميزبان ناگهان از كوره در رفت و متوجه وقت شد چون كه  كنمميفكر  
به  پس اجرا شود.آن شب بود كه قرار بود اي هبرنام پنج آن برنامه يكي از
له عجميكنم اما كميببخشيد كه حرف شما را قطع  "پيشخدمت گفت: 

توانيد به آشپزخانه برويد و غذايي كه گرم و آماده است را براي ما ميداريم 
ريع كند فقط سميفرق ن ي شما عالي هستند.هاغذا ي؟ مطمئنم همهبياوريد

 درني طوال مخواست شامينداشت ولي نميميزبان ما قصد بي احترا " !لطفاً
طوالني ايراد  رسوماتخواهم از اين مين ايجاد كند. تأخيري او هابرنامه

ه است كبه موقع و سرجاي خود عالي هستند منظور اين  هاآن يبگيرم همه
گونه افراد كساني هستند كه در  اين .دهد انجام يرهبر خوب كاريك 
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در زمان خريد از سوپر ماركت به دنبال راه ميان ترافيك به دنبال راه فرار و 
  به امور مهمتري برسند. بري هستند كه بتوانند

گويم به دنبال افرادي با مي “رهبري خود  “معموالً به پرسنل مستعد 
ند و ر قوتپبدنبال افرادي هستم كه قوي نيستم بلكه  هيا نيم متوسط قوت
ه كنم كميدرباره داشتن انرژي اي صحبت  به آخر ادامه دهند. توانند تامي

  دهد.ميقرار  تأثيرخود به خود ديگران را هم تحت 

 ٥٨: ١٥كه سر لوحه خدمت و زندگي من است در اول قرنتيان اي هآي
همواره با تمام ، ادران عزيزم ثابت و استوار بودهپس بر ":گويدميآمده كه 

اي همن بدنبال رهبراني با نيروي محرك ".وجود به كار خداوند مشغول باشيد
اي هنگيزا وقتي چنين افرادي را پيدا كنم .هستم كه مشغول كار خداوند شوند
  بوجود خواهد آمد. هاآن برايبراي سرمايه گذاري و وقت بيشتر 

  

  هوشمندي  :ويژگي آخر

 يابهره هوشي گويم منظور نمره تست ميوقتي از هوشمندي سخن 
افت رهبر بايد قادر به دري است. "تيز هوشي"بلكه  مدرك دانشگاهي نيست.

تواند مي در اين زمان است كه و پردازش اطالعات در كمترين زمان باشد.
ق و ايي مشتهابا ذهن يهمچنين به دنبال افراد تصميم صحيح را بگيرد.

كساني كه توان رشد و  خوانم.مي " عطش ذهني"كه آن را هستم كنجكاو 
  د.نداشته باشرا ي طوالني هاتعليم در زمان

اعي، رت اجتمامه شخصيت، گذاري، تأثيريعني اصلي  خصوصيت ٥اين 
 تيوق كند.ميمهيا سنجش اوليه مالكي براي  نيروي محركه و هوشمندي



  
انهجسور يرهبر    

١٣٠ 
 

را جذب كنم بهتر  هاكنم تا آنميتالش  شناسايي كردم چنين افرادي را
الش يي پي ببرم نهايت تهااگر به چنين شاخصهرا بيازمايم.  هابشناسم و آن

 ناييتوا توسعهحال به  خواهم كرد. هاي رهبري آنهارا براي گسترش توانايي
  بنگرديد. “خود  رهبريِ “

  

  .شاخصه را براي خود تعيين كنيد ٥ :اول يمرحله

 رهبري به شما ارائه خواهم داد. توسعهبراي بهبود طرح  ييهاروش
يي كه براي شما در آينده اهميت خواهد داشت را شناسايي هانخست ويژگي

ا صفحات قبل استفاده كنيد و بدر ي ارائه شده هاتوانيد از شاخصهمي كنيد.
 محيط پيرامون خود انجام دهيد.مطابق را  ه كردنفكري حذف و اضاف هم

  ن روش به وجود آوردن مقياسي جهت شناسايي رهبران آينده است.هدف اي

زار كه برگ ييهادر نشست كنم از روش ما استفاده كنيد.ميپيشنهاد 
م و از تيم خواستي "رهبران آينده در ويلو " .كرديم بر روي كاغذ نوشتيم

حه در طول نيم ساعت چند صف .را بنويسندرهبران مستعد مياز اسا يصفحات
تواند يمكه اختصاص داديم د و ما يك ساعت بعد را براي يافتن روشي پر ش

  .ي خود قرار بگيرندهاتوانايي توسعهدر مسير  هاآنكمك كند تا 

  گذاري بر رهبران آينده سرمايه: دوم يمرحله

كه  ي بودافراد برمشخص شد مرحله بعد سرمايه گذاري  خصوصيت ٥وقتي 
 موزش است.يا آ " توسعه اكتسابي "ين مرحله ابودند. چنين پتانسيلي داراي 

 يكي از مسائل بحث انگيز ودقيقاً چطور اين كار را بايد انجام داد اين كه 
ده خواني متعددي هاكتابدر اين مورد  ي مديريتي است.هاپرچالش در بحث
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ي هاطبق برنامه بر برخي به حركت ام.هنظرات افراد بسياري را مطالعه كردو 
  . "كار آموزي "كالس درس باور دارند و برخي به  آموزشي و

ه بوظايفي محول كنيد و رهبر بودن را ان بايد گويند به رهبرميبرخي 
بچه را بيرون رها كن خود راه را پيدا "مشابه روش پدرم  .آنان آموزش داد

ولي مطمئناً براي  هستندبا هم متفاوت  هادر حالي كه تئوري "خواهد كرد.
رهبران  " هك . بگذاريد دوباره بگويمهست نياز يان آينده به رهبرتربيت رهبر

معموالً تمايلي براي شركت در "رهبر بهتر خواهند آموخت.يك آينده از 
پرسم چگونه قرار است پيش رويم؟ و مي هاآني رهبري ندارم و از هابرنامه

 ني فالادهند كه دكتر فالني با مدرك دكترميجواب هميشگي را به من 
دهم كه ميجواب  هاآنبه  .درشته قرار است اصول رهبري را تدريس كن

. يستنخواهند در اين برنامه شركت كنند چون دكتر فالني رهبر مين   افراد
  . نكرده است يرهبربه صورت عملي ولي هرگز  .عاليمياو معلم است و معل

باط در ارتند خواهمي هاآن .تئوري نياز دارنديك رهبران آينده به بيش از 
ماده آبراي  اند.هگرم رهبري را چشيد با تجربه باشندكه سرد و رهبربا چند 
ب بايد با رهبران آينده تعامل حكيم و مجرآينده رهبران ي براي رهبرانشدن 

ه زمان عيسي چنين تعاملي با رهبر ب درتر داشته باشند. مشاركتي نزديكو 
  غذا زدند،ميحرف  رفتند،يمراه با عيسي  هاآن سادگي صورت گرفت.

مشغول كار  هاو سالها ماهها آن خوابيدند.ميدر چادر كنار هم  خوردند ومي
ي هاارزشدرك  فرصت تصاحب رويا و هااين روش به آن آموزي بودند.

ن چه اي اگر .به آن نياز داشتندما بقي عمرشان براي  هارا داد كه آن يرهبر
ندگي با نوع ز .است ون روش بهتري يافت نشدهروش زمان بر است ولي تاكن

رسد اما حقيقت اين است كه ميغير عملي به نظر اين روش و كار كنوني 
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راي ب يممسئول يمهست يرهبران كهنه كار تر كه ما راه ديگري وجود ندارد.
كنيم و وقت خود را به آنان اختصاص سرمايه گذاري رهبران نسل آينده 

اين وظيفه كليسا و جهان را به مخاطره  دربا غفلت دهيم در غير اين صورت 
ان مدر صد از ز ٣٠مدير اسبق جنرال الكتريك  از اينكه جك ولچ اندازيم.مي

  درصد! ٣٠.هستمكرد متعجب ميرهبري  توسعهخود را صرف 

ي بزرگ از وقتي هايم با رهبران و مديران شركتهادر مصاحبه و صحبت
 رئيس جيم مالود .كردممي تعجب كردندميرهبري  توسعهصرف  هاآنكه 

WCA چكه  "به قول امثال سليمان  در اين مورد هميشه گله مند بود و
 كرد.يمتعليم شبانان و رهبران مستعد پافشاري  راو ب شده بود. "آب ميدائ

ن هم اكنو .ي اخير وقت بيشتري به اين كار اختصاص دادمهاپس در سال
 ١٢يا  ١٠هر روز با گروهي  دهم.ميار اختصاص سال را به اين ك روز در ١٠

 يچند نصيحت و درس .كالس آزاد است نحوه ادارهكنم اما مينفره مالقات 
بحث آزاد است. بقيه روز را سعي زمان سپس دهم و ميدر باره رهبري  كوتاه

  موجود در خدمت كمك كنيم.ي هابه به يكديگر در چالشكنيم تا مي

 كنممي فكر و كنمميترك كامل با رضايت هميشه اين جلسات را 
انجام كه  ييهاارزيابي ام.هدر ملكوت انجام دادرا ارزشمندترين خدمت 

 يأتهرا براي من، پرسنل و  هاآنقدر تكان دهنده هستند كه جيم آن دهيممي
رهبري را خاطر  يتوسعهخواند تا اهميت ميبا صداي بلند  WCAرهبري 

  .ي ساالنه ما استهارويدادترين پر بركت يكي از اين جلسات نشان سازد.

ه بجوان و رهبران آينده  برايچگونگي سرمايه گذاري رهبران كهنه كار 
ي كوچك شروع هاجلسات آموزشي گروهاز بعضي  .يك صورت نيست
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ويسند نميگيرند و در اين باره ميپيش  س را دربرخي روش تدريو كنند مي
  دهند.ميو آموزش 

رجا پا ب "رهبر توسط رهبر "روشي كه انتخاب كنيم اصل آموزش  اما هر
راي ب يمسئوليت رهبران كهنه كار است كه فرصتاين باقي خواهد ماند. 

  .در مسير درست تجهيز گردندآينده ايجاد كنند تا  يهانسل

  

  چهارم: اعتماد به رهبران براي سپردن مسئوليت  يمرحله

ك يرشد در سيد كه عامل تسريع رهبري بپر توسعهاز صاحب نظران 
 "شود.ميسپرده او كاري كه به  "رهبر چيست؟ همه يك جواب خواهند داد: 

 سرمايه گذاري هاآن بر رويو شناسايي كرد وقتي عيسي رهبران آينده را 
عيسي از خطرات پيش روي همراهان خود  .رسيده بود اكرد زمان عمل فر

را همانند  من شما " :ياد بياوريدرا ب ١٠ :١٦كالم خدا در متي  نكاست.
 :گفتيمعيسي چه بود؟ شايد  منظور "فرستمميگوسفند به ميان گرگان 

در شما از تمام خطرات  امكان شكست زيادي وجود دارد.و  خطر واقعي است
نكته  ردند.چنين كنيز  هابايد پيش قدم شده و رهبري كنيد و آن امان نيستيد

م بايد به سازيمينده را شناسايي، تعليم و آماده اينجاست كه وقتي رهبران آي
نه تنها  ها بسپاريم.سكان امور را به آن جهت اداره امور اعتماد كنيم. هاآن

 هابه خاطر حفظ اعتماد به نفس آنبلكه بايد اهميت بي فقط كارهايي
به  اتبگيرد  هاآنكه خواب را از چشمان بسپاريم  هارا به آنيي هامسئوليت

ا ر هاآني هابه زانو در آيند كاري كه تمام ويژگيگاه خداوند براي كمك در
  آشكار كند.
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ما  اند.هي سخت ساخته شدهاحقيقت اين است كه رهبران براي روز
كنند همه ميمشتاق اهداف واال در ملكوت خداوند هستيم مردم عادي سعي 

ا م كرده است.نخلق رهبران را اين گونه ه دارند ولي خداوند اآرام نگچيز را 
  ايم.خلق شده بزرگتريي هارهبران براي مسئوليت

اعضاي سر شار از پتانسيل  خادمين جدي و كنم.ميدر سراسر دنيا سفر 
اعتماد  هاكسي به آناند.هفرصت شد ننبود قربانياما اكثراً  بينم.ميرهبري را 

دانم ميبينم و ميها ي آنهانكرده است. هنگام سخنراني اشتياق را در چهره
ند، اگر كسي به من اعتماد ك، اگر فرصتي به من داده شود "كنندميفكر كه 

توانم مي در زندگي ام ايجاد خواهد شد، ... تغييري. اگر كسي مرا تعليم دهد و
  "ام.هخلق شدرهبري كنم چون براي اين كار 

 به من زنگ زد وكه تاجري سرشناس است اخيراً يكي از اعضاي ويلو 
روي  هاكردم. من سالميامروز صبح براي وجود تو خدا را شكر  " :گفت

يتي مسئول تاً تو مرا وارد ماجرا كردي ويي ويلو نشستم ولي نهاهاصندلي
 ون،ممن خواستم همين را بگويم.ميفقط  واقعي در ملكوت به من سپردي.

   ".بينمتمي

ما  :داشته باشيد رهبران لطفاً توجه اين تماس در خاطرم ماند. هامدت
راي ي چالش برانگيز روحاني بهاوقتي در بهترين وضعيت هستيم كه فرصت

  را تشويق هاوقتي شانه به شانه آن رهبران در حال آموزش فراهم آوريم.
ذاري گ تأثيربراي مراحل مختلف  را هاكنيم و آنميدعا  هاآنبراي  كنيم،مي

  .گيردميقرار ا در بهترين وضعيت رهبري م آن زمان است كه دهيممي تعليم
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  قوت بخشيدن به رهبر

خود را و حركت كساني كه وقت و انرژي  اتهيچ چيز مثل ديدن ثمر
شد بخميبه من انگيزه  هاديدن آن سرمايه گذاري كردم نيست. هابراي آن

  و خداوند جالل پيدا خواهد كرد.

  به مناي هو انگيز چنين قوتما ديدن سو ميلر مدير كانون شادي 
بعد از تعليم صدها داوطلب خدمت در كانون شادي تصميم  ؛سو بخشد.مي

ه كاي هچند ماه پيش در جلس فعاليت خود در سطح جهان را گرفت. توسعه
در  دادميسراسر دنيا تعليم  هزار نفر از خادمين كانون شادي از ٣ رايب ؛سو

  رهبر اشك ريختم.نقطه كوري از سالن ايستادم و از رشد سو به عنوان 

  آيم او تاجري بود كه فكرميهمانطور از ديدن جان رسموس به وجد 
پس من با او وقت  كرد چيزي براي پيش كش كردن به خداوند ندارد.مي

خشيده باي هگذاشتم او را تعليم دادم و تشويقش كردم كه خداوند به او عطي
صدها هزار متر مربع  ساختماني ويلو را كه توسعهسر انجام او رهبري  است.

ديدن رشد و  عهده گرفت. رميليون دالر در آن دخيل بود را ب هازمين و ده
  ي بي نظير زندگي من بوده است. هارهبري جان يكي از تجربه تأثير

سال داشت و دختري  ١٥بعد به مسئول برنامه ريزي نانسي پيج كه 
را  “د رهبري خو “ل در همان روزها نانسي پتانسي .رسيمميدبيرستاني بود 

ي سراسر جهان هزاران هنرمند را هادر كليسا هاشناخت و در طول اين سال
 يهبرديدن ر هچقدر ثمر تشويق به استفاده از هنر خود در كليسا كرده است.

  او براي من منحصر به فرد است.
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دارد؟ ديدن وكيلي كه شغل ميچه عاملي به عنوان رهبر مرا سر پا نگه 
يا ديدن  كند،ميخود را براي رهبري گروه كوچك خانگي رها  پر در آمد

ا فارغ ي كند.ميويلو در آلمان  توسعهابزار سازي كه كل شركت خود را وقف 
زندگي خود را وقف باز سازي كليسا در سراسر جهان  ي كهرواردهاالتحصيل

  كند.مي WCAاز طريق رهبِري 

 “ي هاته هم چنان از چالشالب. كندميروح مرا آرام ن يچيز ديگرهيچ 
شوم بار مسئوليت ياري ميچه پيرتر  برم ولي هرميلذت  “رهبري خود 

ي هاانهبر ش شانرساندن به رهبران آينده براي رسيدن به پتانسيل اصلي 
   .كندميمن سنگيني بيشتر 

  

  نسل بعدي رهبران

قرار  رأثيتوسي ارتباط مرا با رهبران آينده تحت لماخيراً خداوند به طور م
بين گروهي كه  دخترم شان بعد از فارغ التحصيلي در پيوستن به داده است.

چند ماه پيش  هاآن .كند معطل نماندميخدمت دانش آموزان و دانشجويان 
برنامه ريزي و دعا كردند  هاساعت گزار كردند.نفره در خانه بر ٥٠٠اي هجلس

ي دانش بدهند برام را سازمان پرستش و تعالي ي تفريحي،هاكه چگونه برنامه
  آموزان جوي مناسب ترتيب بدهند. 

ر دانش آموز تغيي هامشخصاً خداوند كار كرده بود و زندگي صد جلسهروز 
 ه اوجلسبعد از  به خود گرفت. يتربا خداوند شكل عميق هاآن تباطاركرد و 

گويد خداوند بكنار درياچه بيايد و به من اي همايل رانندگي كرد تا به كلب ١٦٠
 .دادميتوضيح با صورتي خيس از اشك كار خداوند را  چگونه عمل كرد.
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تجربه او را درك كردم، وقتي بداني خداوند از تو استفاده كرده و بيش از 
ردي. گمياز اشتياق  تو را بركت بخشيده سرشار تو عمل كرده وت اانتظار

  زند.مير جوان چنگ رهبيك آورم چگونه چنين احساسي به قلب ميبه ياد 

پيش گرفت همچنان در ي كه خداوند جربيات خود من در رهبري و راهت
سازد ولي ديدن رهبران آينده همچون دخترم وضعيت خوب ميثر أمرا مت

  دهد.ميرهبري ما را نشان 

يش ي پهاسرمايه گذاري و تعليم رهبران آينده بتوانيم جدالبا اميدوارم 
تر ما رهبران كهنه كارريم. سر بگذا پشته نفس قوت و اعتماد ب رو را با

اين  از پرورش رهبران جديد و ايجاد فرهنگ رهبري نداريم.تر كاري مهم
  رهبري در بهترين وضعيت.يعني 
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  سبك رهبري توسعهو  نيافت

  

  

  

  گذاري تأثيرحداكثرِ روشي براي 

 قدرت رهبري كردن " :وقتي دست روي شانه اش گذاشتم و به او گفتم
 " دهي را گسترشاست بخشيده به تو كه خدا  ييبايد عطا، بينمميرا در تو 

ب داد و حدس اسر جو نچهره اش گوياي همه چيز بود. او با تكان داد
 براي او فقط كهتصويري بود كه او در ذهن داشت زنم دليل چنين جوابي مي

  او فكر .است نه رهبريآمده  به دنياه در مردم انگيزايجاد و  هاسخنراني
 هالدر طول سا كرد.ميكرد براي چنين كاري ساخته نشده و درست فكر مي

مردي كه من ديدم پتانسيل رهبري  رهبري وجوه گوناگون دارد.ام هآموخت
 ردبعد از گذشت مدتي سبك رهبري او  رهبران داشت.ديگر متفاوتي از 

ي در ؤثرم يرهبرتبديل به كم  و كم آشكار شدكه عضو آن بود  يكليساي
  ي خانگي شد.هاگروه
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در كتاب  ي مختلف رهبري موضوع عميقي است كه گري ويلزهاسبك
او در كتاب خود  پرداخته است. به آن Certain Trumpet خود به نام

 أثيرتگويد ميكند و ميبررسي را ي مختلف رهبري از نظر تئوري هاسبك
و همسان سازي آن  هاي مختلف آنهاسبكباالي رهبران مختلف به خاطر 

 كند وقتي بخشي ازميبيان او براي مثال  ي محيط است.هاسبك با نياز
را بر آورده نياز  آند رهبران ني ستمگران را دارهاقصد رهايي از يوغ يملت
  .سازندمي

 Railroadفراري بود راهنما و رهبر جنبش اي ههريت تابمن كه برد
Runaway از ني “رهبري خود  “او با سبك  .دادند "موسي "و لقب شد. به ا

تواند ميچگونه رهبري مرتفع ساخت. جامعه سياه پوستان به آزادي را 
ا كند كه رهبراني بميمطرح  ؟ ويلزرا مرتفع كندگانه آمريكا ي چندهانياز

اين  براي سبك و سياق اشرافي مانند لي ايكوكو يا نورمن شوارزكوپف
ه خواهد بود كتر و سازگارتر موفقرهبري  ه آفرين خواهند بود.فاجع موقعيت

به همين دليل است كه رهبراني  اشتراك تدريجي در سطح جامعه ايجاد كند.
ا ر ايچنين جامعه يگانهي چندهالينكولن و روزولت نياز چون واشنگتون،

  .مرتفع كردند

و  ن با سبككند كه در زمان جنگ رهبراني چون ناپلئوميويلز بيان 
از است نيايدئولوژيك رهبراني  هامي. در مواقع سردرگبودسياق جنگي نياز 

 ي اجتماعي سوق دهند.هابتوانند مردم را به فكر كردن و تصميم گيريتا 
او بعد  .كه نويسنده و فعال اجتماعي بودول هاواكالوسبكي چون نوشتجات 

ي ي چك كنوني جريانم در چكسلواكي سابق و جمهورسمنيواز فروپاشي كُ
  اخالق گرايانه در سياست به وجود آورد.
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ن به آ هاطي اين سال درمن  ي كهنگاه فوق العاده ويلز به رهبري روش
نقطه  ولي ي كامالً متفاوتي دارند.هارهبران سبك كند.ميرا تاييد ام هرسيد

با سبك است هر چند از نظر من دارا بودن عطيه رهبري  هااشتراك همه آن
ي وجوه مختلف هاي گوناگون رهبري نيازهابعالوه سبك ي گوناگون.ها

فقط به خاطر  مؤثري هادهد و يقين دارم كه رهبرميرا پوشش خدا ملكوت 
 شوند بلكه به خاطر هم ساني سبكمينيست كه موفق پرورش يافته  عطاي

كي از ي پس يافتن سبك رهبري و پرورش آن است. با نياز محيطشان هاآن
ما خوانيد شميدر حالي كه اين فصل را  است. مؤثردر رهبري اصول اساسي 

مراه ه به و را بشناسيد “رهبري خود  “را ترغيب خواهم كرد كه سبك 
ان همس يتاني كليساهارا با نياز “رهبري خود  “سبك  تان اعضاي تيم

  سازيد.

  

  سبك اول: رهبري رويايي

ين سازد اميمتمايز  هااز ديگر سبكي كه سبك رهبري رويايي را اصل
ي چنين رهبر از رويا و آينده دارد. يدر اين روش رهبر تصوير واضحاست كه 

ر ب   قدم آندهد و در مسير تحقق ميخستگي ارائه بدون رويا را با قوت و 
  دارد.مي

 مه راكنند و هجذب دارند تا ديگران را چنين رهبراني با بي پروايي قصد 
بت صح روياي خودهمانطور كه درباره  ترغيب كنند.روياي خود براي تحقق 

گاه نمحفوظ و درخشان براي خودشان رويا را  همزماننويسند ميكنند و مي
 بهكنند و ميعمل براي تحقق رويا ايده آل گرا و با ايمان  هادارند. آنمي

  يوس نخواهند شد.أسادگي م
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  مضاعفي انجامد سعي صداي خونمودن  رساشفاف كردن رويا و براي 
 قادر به القاي هاآنكنند. ميدر اين زمينه بسيار كوشا عمل  هادهند. آنمي

يعي توانايي طب يسبك چنينبا  يرهبران روياي خود به هزاران نفر هستند.
ارائه رويا و قدم برداشتن در مسير تحقق آن را  تشكيل تيم، تعيين اهداف،

يي هاكساني را جهت كمك بيابند يا مهارت براي فعاليت طوالني بايد دارند.
ي خود را روياو  دارند ييرويا هاآناما مطمئناً  را كه ندارند گسترش دهند.

سازند و ميمردم را با اهداف روياي خود همراه . دهندميارائه نيز به خوبي 
  تا پاي مرگ براي تحقق رويا خواهند ايستاد.

شناسيد؟ عضوي از كليساي شما يا ميرا سبك از رهبري آيا كسي با اين 
  ؟ كي از اعضاي تيم شماي

  

  رهبر راهنما  :سبك دوم

 بسيار هاآنولي اهميت  كنندميزيادي را تحمل نرهبران راهنما فشار 
 "قوت ذاتي خود براي نشان دادن مسير در از گونه رهبران  اين .زياد است

  .كنندمياستفاده  "چهار راه بحران 

است اي هنقط "چهار راه بحران" چيست؟ " هار راه بحرانچ "منظور من از 
 هيم؟در اين مسير بمانيم يا تغيير مسير د "تي اساسي چون سئواالكه كليسا 

د جدي يو يا بايد رشد خود را بر همين مقدار رشد نگاه داريمبايد تمركز 
م؟ بايد را باز سازي كنيميساختماني جديد بسازيم يا ساختمان قديبكنيم؟ 

آيا ه روش قديم جلسات را اداره كنيم يا روش خود را به روز كنيم؟ ب
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ها ميبا قدي يا به كار داريم وتغيير مسير نياز است؟ نياز به پرسنل جديد ميك
  ؟كنيمكدام مسير را بايد انتخاب ؟ ادامه دهيم

 يي است كه كليسا يا بخشي از كليسا را از حركت بازهاانتخاب هااين
چنين  د.كنن تبينرا  هاتوانند تمام انتخابميرهبران با اين سبك اما  دارد.مي

و ميل به  هاو ضعف هااهداف، قوت ي سازمان،هاتواند ارزشمي رهبري
تغيير را ارزيابي كند و با حكمت بي نظير كليسا يا بخشي از آن را در مسير 

  صحيح قرار دهد.

ه كل سازمان را بي غلط هااين سبك بسيار مهم است چون تصميم گيري
در عهد عتيق بعد از مرگ سليمان، رحبعام پسرش بر  اندازد.ميمخاطره 

در اوايل خود  "چهار راه بحراني"اولين  . او باتخت پادشاهي نشست
با در خواست  ميي مردهاي گروههاوقتي نماينده رو شد. روبه شحكومت

مسن  ورت كرد.او با مباشرين خود مش فشار كاري نزد او آمدند كاهش از
ار كاري گفتند فشميبر عكس  هابگيرد ولي جوانتر به او گفتند آسان هاتر

ن كشيد آيا رحبعام چنيميسليمان از همه تا آخرين توان كار  را افزايش بده.
  كرد؟ 

سفانه رحبعام به نصيحت مباشرين جوان عمل كرد و باعث فرو پاشي أمت
اب يك چهار راه و يك انتخگونه است.در كليسا نيز اين  .پدرش شدپادشاهي 

كي از چنين سببه شايد  شود.مي مشخصبا اين انتخاب سرنوشت كليسا 
جامع در مممكن است قادر به سخنراني چنين رهبراني  رهبري توجه نكنيم.

 .دارند ينباشند ولي سبكي به غايت سرنوشت ساز و منحصر به فرد بزرگ
  ند.نكمين تعييبسياري را ي سرنوشت انچنين رهبر
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ا بي مهم هاهستند كه هميشه قبل از تصميمما رهبري  هيأتنفر در  دو
 رهبري براي هيأتاگر چه نظر تمام  كنم.ميخصوصي مشورت به طور  هاآن

من ارزشمند است اما بدون توافق اين دو نفر احساس خوبي براي انتخاب 
و سياقي در ي اول رهبري قبل از درك چنين سبك هادر سال مسير ندارم.

يي انجام دادم و ويلو بهاي سنگيني هاانتخاب هارهبري بدون توافق آن
 راهنمايي گرفتم.ها آناز آن به بعد از  پرداخت.

  

  رهبري استراتژيك :سبك سوم

 يمتوانند روياي عظميبا استفاده از توانايي خدا دادي خود  يرهبران چنين
نين چ تقسيم بندي كنند.تر و كوچكي عملي هارا به مراحل و قدمكليسا 
  .عملي خواهد ساختتحقق اهداف را درست و امكان حركت در مسير  عطايي

 هاگردد و آنمييي باعث ايجاد هيجان و الهام بخشي در جماعت روياهر 
اما تا وقتي كه پيشرفت در جهت تحقق رويا  كند.ميرا ترغيب به حركت 

ارزه دانند و روحيه مبميازي بيش نحاصل نكنند ارائه دهنده رويا را خيال پرد
اي هافراد با تمايالت استراتژيك نقش خود را به تدريج از دست خواهند داد.

كنند. ديگران را قدم به قدم در مسير ميقابل فهم و عمل براي همه تهيه 
در پيش  هاآنكه اي هكنند و نهايتاً با برنامميرسيدن به اهداف همراهي 

  كند.مييدا گرفته رويا تحقق پ

ساله  ٥نياز به تعيين برنامه  ٩٠همانطور كه قبالً مطرح كردم در اواسط دهه 
را؟ چ دانستم كه رهبر اصلي اين امور نيستم.ميدر ويلو را احساس كردم.من 

يز وكهاگرگ، در امور استراتژيك مهارت ندارم.پس از يكي از شبانان ارشد
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ستراتژيك حاضر در جمع ما رهبر اترين در خواست كمك كردم چون قوي
بود.نه تنها گرگ طرح گسترش را تهيه ديد بلكه تا پايان قدم به قدم آن را 

ه هم هيچ كس در تيم ما قادر به ايفاي چنين نقشي نبود. همراهي كرد.
  دارند. “رهبري خود  “نياز به چنين افرادي در تيم  هاو كليسا هاسازمان

  

  سبك چهارم: رهبران مدير

ن و به همي پذيرندميرا ن "رهبران مدير"افراد صاحب نظر كلمه  برخي از
اين  تبدين صوراغلب  .بينندميندليل فرقي بين وظايف مديران و رهبران 

كه مديران  كنند در حاليميرهبران درست عمل  ". دهندميتفاوت را شرح 
 موافق هستم. كليمن هم با اين تفاوت  ".دهندميعمل درست را انجام 

 انيكس در آن جا منظوراست آن رهبري سبك مديريتي از ي وقتي منظور ول
توان سازماندهي فرآيندها و منابع براي رسيدن به اهداف از كه هستند 

  برخوردارند.

از  هاآن آيند.ميرهبران مدير از نظم بخشيدن به آشفتگي به هيجان 
ه اعضاي بزه انگيد و با بخشيدن نبرمينظارت و نظم بخشيدن به امور لذت 

ترغيب اهداف  در راستاي رسيدنرا  هاتيم و اشاره به مسير درست آن
و  هافرآيند كه رهبران رويايي از مديريت افراد، كنند. الزم به ذكر استمي

افراد  استفاده ازدر نيز رهبران استراتژيك يا راهنما  .ناتوان هستندامور مالي 
. قاصرند دن به اهداف سازمانيراستاي رسي درمناسب  يو منابع در مكان

ن دير يا زود بايد كسي اي "گويم كه ميچنين رهبري ويلو  هيأتدر هميشه 
داراي تعداد چون ما هميشه  "و سر و سامان دهد. چيزها را مديريت كند

 كمبود رهبران مدير ليوبوديم راهنما و استراتژيك ، رهبران رويايي زيادي
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داريم ولي كسي ظرفيت  بسياريي عملي هاما ايده .در بين ما مشهود است
به رهبران مدير نسبت به ارائه . معموالً را ندارد هايا استعداد انجام آن

وجه تدهندگان رويا، تصميم گيرندگان يا تعيين كنندگان استراتژي كليسايي 
اما روز به روز نياز به نظارت چنين رهبراني بر پرسنل و  شود.ميكمتري 

ساس را اح هابه آن گردد.من هر روز نياز بيشترمي  احساسفرآيندها بيشتر 
به كليسا  هاآني براي پيوستن يهاكنم و هميشه به دنبال چنين پتانسيلمي
  هستم. WCAو 

از رهبران مدير در عهد  عالي يهكنم يوسف و نحميا دو نمونميفكر 
  .ساختندرا عملي  يكه اهداف بزرگ هستندعتيق 

  

   يانگيزش : مديرانپنجمسبك 

د كه ني روزگار ما هستهاونيس لمبارديسهمانند مديران با چنين سبكي 
 غيببخشيدن انگيزه و ترتا با ي خاموشي هستند هاهميشه به دنبال انگيزه

 دهند چه كسي را درميبه خوبي تشخيص  .جرياني نو ايجاد كنند هادر رگ
ضاي كدام يك از اعدانند ميبه خوبي  جمع يا به صورت فردي تشويق كنند.

وتاه كدوره آموزشي يك تغيير جايگاه يا  تيم قوتي نو از يك روز مرخصي،
  كند.ميدريافت مدت 

 گيرند كه خطاي بزرگي است.ميبرخي اين سبك از رهبري را دست كم 
ي كه مديريت ضعيفي دارند يا توانم با افرادميبه عنوان عضوي از تيم 

ارش دهم به كسي گزكنم ميسعي اما  كنمار گيرند كميتصميمات اشتباهي 
و براي توجود مرا تشويق كند و به من بگويد كه . بخشدبكه به من انگيزه 
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چنين رهبري را تا پاي مرگ پيروي  .استضروري بسيار رسيدن به هدف 
تمركز  و شوندميخسته كي دانند اعضاي تيم ميچنين رهبراني  خواهم كرد.
رسد ميزماني هم  هابهترين آند كه حتي ندانميزيرا دهند ميرا از دست 

  براي خداوند است يا كس ديگر. نيمكميپرسند كاري كه مياز خود كه 

ي دوران نااميدي هراس ندارند بلكه آن را فرصت و هااز تلخي هاآن
  بينند.ميو بلند كردن ديگران بخشيدن تازه براي الهام  يروش

 او اسم شمعون را به .بخشيدميزه عيسي مرتباً به شاگردان خود انگي
او به  .پطرس تغيير داد و گفت كليساي خود را بر اين صخره بنا خواهم كرد

ه داد برا پيروان خود وعده پاداش صد چندان در اين زندگي و زندگي ديگر 
  .گرديد هانانگيزه مند شدن آاين طريق باعث 

د با رهبر خود چند خواهنميهاي شما بيش از هر چيز ميدانيد هم تيمي
هبر به عنوان با ر .ساعتي وقت بگذرانند و به فعاليتي غير كاري مشغول باشند

ين دقيقاً همچنعيسي باط بر قرار كنند نه يك زير دست و يك دوست ارت
خدمت  يهاچالشرا از  هاآن كرد.ميخود ايجاد براي شاگردان فضايي را 

كردند و كنار دريا ميا هم ماهيگيري ب گذراند.ميوقت  هاكرد و با آنميدور 
براي شاگردان را  خوب و مفيدي اوقاتاو واقع در  .كردندميدرست شام 
نو به شاگردان اي هانگيز هابا تعليم آنهمچنين عيسي  .نمودميمهيا 

عد ساخت و بميدو به دو براي خدمت روانه را  هاآنبعد از تعليم،  .بخشيدمي
و به ا گفت.مي هاشنيد و نظر خود را به آنميرا  اهاز بازگشت تجارب آن

ما خانوده  خواهم شما را دوست و برادر خطاب كنم،مي": گفتمي  هاآن
  .بي نظير استچنين سخناني  تأثيرو قوت  "هستيم.
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قوي  ايهتواند انگيزميي است كه جان مكسول يكي از بهترين رهبران
ه كنيم همسرم بميبرگزار  ي رارانسكنف جانوقتي با در افراد ايجاد كند. 

ا و وقتي تلفني ب ".خانه ظرفيت اين همه هيجان را ندارد":گويدميشوخي 
خوب امروز چقدر به شما دو نفر  "گويد:ميم همسرم يكنمي هم صحبت

بيش از حد  "خوشحالم كه جواب هميشگي من اين است  "خوش گذشت؟
 ويتتشويق و تقگذرانيم باعث ما بيش از اين كه با هم خوش ب "!مجاز لين
  .گرديممييكديگر 

شوم در گوش من زمزمه ميكنفرانس آماده  يادر حالي كه براي سخنراني 
 " :كندميو براي من دعا  "تو خواهد بود. يهاين بهترين موعظ ":كندمي

همراه هم و من  ".بيل را به مرحله جديدي از شناخت خود وارد كن خدواندا،
  كنم.ميه او دعايي مشاب

 يحالت تهوع شديد كنفرانس مريض شدم و طب و زمانيك بار در 
پيدا كردم و روي آن دراز كشيدم و اميدوار بودم تا اي هكاناپ در اتاقي داشتم.

اما من و جان احساس كرديم نشوم از جايم تكان بخورم. فردا مجبور 
اني به ناتو مهم است. با توجه بسيارسخنراني كه قرار بود من انجام بدهم 

ه فكر كنم ك " :جان كنار كاناپه نشست و در گوش من گفت فيزيكيم
جاي گرم و نرمت  ينگران نباش تو توني اين آخري رو انجام بدي،مين

از  "جواب دادم بلند شدم و فوراً  "كنمميمن به جاي تو سخنراني  بخواب،
   "!مرگ بهتر از اينه راهم برو كنار، سر

ن چني اين انگيزشيهمه رهبران  است. بزرگ شييك رهبر انگيزجان 
اگر چنين رهبري هستيد توانايي خدا دادي خود را دست كم  .كنندمي  عمل

  شايد روزي من هم به تيم شما پيوستم. ريد.بنگيريد و در تيم از آن بهره ب
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  سبك ششم: رهبر شبان 

عضا را ا دهند،ميتشكيل ميرهبراني هستند كه تيم را به آرا رهبران شبان
 مستمردهند و ميگوش  هابه آن كنند.ميتحسين را  هاآندوست دارند و 

غني به جمع  يه. چنين رهبراني چنان تجربكنندميدعا  هاآنبراي 
ي گردد و قوتميسرشار  هابخشند كه قلب همگان از نيكويي نيت آنمي

  يابند.ميبراي تحقق اهداف 

جهت رسيدن به يك رويا و هدف در  همانطور كه رهبران رويايي مردم را
عليرغم نداشتن رويايي مشترك با را كنند رهبران شبان مردم ميجذب خود 

   شود اعضاي تيمميهدف از سازند و وقتي صحبت مييكديگر متحد 
تا موقعي كه هدف نهايي جالل خداوند باشد ، هدف مهم نيست" :گويندمي

ر اين باشيم دمتحد م با رهبر خود تا موقعي كه بتواني .روي ما حساب كنيد
داف اهرسيدن به افق ديد چنين رهبراني براي  ".مسير حركت خواهيم كرد

  .استتر مهماز همه چيز  هاو پويايي جمع براي آن وسيع

افرادي كه بسيار منزوي و ناراضي داود گروهي از  ٢٣در دوم سموئيل باب 
محبتي عميق  هابا شباني آن او را رهبري كرد. هاآنو  را جمع نمود بودند

 سطيني خوددر شبي كه مشغول جنگ با دشمن فل .كردايجاد  هاآندر دل 
شت پ رو آب از چاه بيت لحم را آرزو كرد و آن سه دالوام هبودند او گفت تشن

 آوردند.آب ي دشمن را در هم شكستند و براي داود از چاه بيت لحم هاخط
داشت تا او را  را وا هااو دريافت كردند آن كه ياران داود از توجه و محبتي

او از به خطر افتادن جان  آوردندوقتي آب را نزد داود  محبت و خدمت كنند.
حاشا از من اي خداوند كه چنين كنم  " :گفت هاثر گشت و به آنأيارانش مت

 "آيا خون مرداني را بنوشم كه با خطر انداختن جان خود براي اين كار رفتند
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ريختن آب نه تنها براي پرستش  باور دارم".را براي خداوند ريخت آب "و 
  خداوند بود بلكه ارج نهادن محبت دوستان خود.

داشته باشند كه هميشه افراد بنا به دليل و هدفي كه  رهبران به خاطر
و  تشنه محبت هاآنشوند بلكه خيلي از ميكنيد با شما همراه نميدنبال 
و اگر  كشندميخود را پس  هانين توجهي آنبدون چ هستند.شما توجه 

رهبر دريافت كنند براي هر يك را از شما به عنوان الزم محبت و توجه 
مشتاقانه تالش و د ندارميقدم بر نياز است هدفي كه در ملكوت خداوند 

  .كنندمي

وت در ملك هاشناسيد؟ به فعاليت آنميچنين رهبري را در اطراف خود آيا 
 ي خود را ارائهممكن است به خوبي رهبران ديگر رويا هاآن .ريداحترام بگذا

رد اما توانايي منحصر به فندهند. ممكن است تصميمات خوبي اتخاذ نكنند 
  كند.ميفرقي عظيم در ملكوت ايجاد  هابراي شباني انسان هاآن

  

  : رهبري تيم سازهفتمسبك 

دانند ميولي  شناسند.ميرويا و راه دستيابي به آن را  ؛رهبران تيم ساز
اشد. وجود داشته ب يرهبري و پرسنل هيأتبراي تحقق بخشيدن به آن بايد 

اط توانايي و نحوه ارتب چنين رهبراني توانايي ذاتي تشخيص شخصيت،
د خودر جاي مناسب را پس اين رهبران افراد  د.نرا دار ديگرافراد صحيح با 

وقتي افراد مناسب در  د گذاشت.نرا باز خواه هاخدمت آن ميدانقرار داده و 
وظيفه و نقش خود را "گويد: مي هاجاي مناسب قرار گرفتند رهبر به آن

  "كارتان را شروع كنيد و از تمام توانايي خود استفاده كنيد.، دانيدمي
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رهبران تيم ساز و شبان در اين است كه رهبران تيم ساز  بينتفاوت 
 انكنند اما رهبرميرويا دريافت خود را از درك صحيح  يهمحرك نيروي

ي دو رخدمت هالبته كه را دارند.  هاشبان اشتياق تشكيل جمع و پرورش آن
دقيق و  يجمع كردن افراد همراه است اما رهبران تيم ساز با نگاهبا  هاآن

ي مناسب در جاهاي مناسب و حساس هابا مهارترا نانه افراد يريز ب
ساز  رهبران تيم است. انيه فرد چنين رهبراين ويژگي منحصر ب گذارند.مي

ت مديري هاممكن است از مديريت تيم خود عاجز باشند و حتي خيلي از آن
رار قخودشان اگر افراد سرجاي مناسب  كه باور دارند هاآن بينند.را ضروري ن

ون بيل جكس گيرند ديگر نيازي به نظارت و مديريت وجود نخواهد داشت.
يم ي درخشان تهاود در تيم بسكتبال شيكاگو در روزخ يدر زمان مربي گر

قرار  مناسباي هرا در نقطتيم افراد او كرد. ميبا چنين روشي تيم را رهبري 
الي  ٣٠از مايكل جوردن او در هر بازي مثالً ماند. ميداد و منتظر نتيجه مي
 نپرتاب مستقيم را انتظار داشت و بعد به رخت ك ٢٠امتياز و از دنيس  ٤٠
هر يك را  بدين طريق حدودو  شكستميرا  هاكاسه كوزههمه رفت و مي

ي مناسب براي انجام وظايف هايافتن افراد با مهارت ساخت.ميتر گسترده
  مناسب شاخصه رهبران تيم ساز است.

خواستم در باره سبك خود توضيح دهم ولي فكر كنم تقريباً مشخص مين
ستم. در طول خدمتم همواره انگيزه ه "تيم سازي  "من شيفته شده كه 
كه گفتم  همانطور ام.هداشترا ي براي پيشبرد ملكوت يتيم رويايك تشكيل 

استاي در رميبينم تيمياين است كه  آوردميرا به وجد يكي از عواملي كه م
  تحقق روياي خداوند آماده شده و من نيز در اين ميان ايستادم. 
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اي هدپديهر كدام لو را به عهده دارند كساني كه مسئوليت تعليم در وي
 اند.هفوق العادهمه نمايش و رقص  .گروه موسيقي،منحصر به فرد هستند

رويايي براي  ميتي WCAي حاضر در هابه همراه تيم مشايخ رهبري، هيأت
ل را ي از اين فصيهادر حالي كه بخش دهند.ميپيشبرد ملكوت را تشكيل 

 كشغرق ا منوشتم صورتميميشگيان  در شعبه بگر كينگ سات هيون
مثل جمع كردن افراد مناسب در جاي  كه هيچ چيز " :انديشيدمميو  گرديد

لكوت رويايي براي پيش برد مميمناسب نيست و هيچ چيز مثل تشكيل تي
 :ار كنمانك اين را توانممين و ديدن صعود اين تيم به مراحل مختلف نيست.

  " تپد.ميام هقلب رهبري تيم ساز در سين "

  

  سبك هشتم: رهبري كار آفرين

ن در اي را دارند.اي هتازنين سبك معموالً اشتياق خلق كار افرادي با چ
را از بنيان بنا نهند و چنين ويژگي رهبر كار  يخواهند كارميسبك افراد 

بايد خود جايي را بنا نهند و  هاسازد.آنميآفرين را از ديگر رهبران متمايز 
والني ي طهاريزي و نشستر پا گرفت و نوبت به مديريت، برنامهوقتي كا

دهند و در بعضي موارد اعتماد ميانگيزه و اشتياق خود را از دست ها آن رسيد
  .نيز به نفس خود را

ر حتي به فك هاآن .افتندميدر پي شروع كاري جديد  هاآندر اين نقطه 
  هاآنولي  افتند.ميسازمان يا بخشي كه عضو آن هستند  ترك خدمت،

كه اگر كار جديدي را شروع نكنند بخشي از وجودشان پژمرده خواهد  دانندمي
 دراي هچنين سبكي جايگاه ويژاست و  هاآنرهبري اين سبك و سياق  شد.

كه ميهنگا باور دارم پولس رهبري با اين سبك و سياق بود.دارد. ملكوت 
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 ود براي تشكيل كليسا پيش قدم شاو شناختند مياسم عيسي را ن هاخيلي
 د.را به دست ديگران سپر هابعد از شروع و به راه افتادن اين كليساها اداره آن

  شناخت و نوع خدمت خود را در ملكوت درك كرده بود.ميخود را  طايعاو 

از همان ابتدا با ما در تشكيل و رشد ويلو بسياري رهبران كار آفرين 
 "نظم قابل قبولي پيدا كرد گفتند:  هامدتي كه كار ولي بعد ازهمراه شدند. 

شنيديم همان رهبران مي هابعد ".وقت رفتن ما و آمدن افراد جديد است
 هسيدزمان آن ر هستند. يو به دنبال افراد جديداند هكليسايي جديد بنا نهاد

 يأتهما براي  چيزهاي نو كافي است، "كه به اين رهبران در ويلو بگوئيم: 
خدمت جديدي را شروع  دخواهيمياگر  نفر احتياج داريم، ١٥ري ثابت به رهب
خشيده كه خدا برا  يما تازه خدمتد زيرا جاي ديگري برويبه  دتوانيمي ،دكني

ي ول آخرين چيزي كه احتياج داريم خدمات نيم كاره است. .ايمشروع كرده
  زند.ميعدم حضور چنين رهبراني به ملكوت خداوند آسيب 

 

  گر ك نهم: رهبري احياسب

هبران ر هستند، يشروع كار جديد يآفرين شيفتهدر حالي كه رهبران كار
با قوت  هاآن شوند.ميي آسيب ديده و مشكل ساز هااحيا گر جذب محيط

 رويايي،بي همانند ،ي دشوارهاذاتي خود جذب كليساهايي با موقعيت
 :گويندمي هاآن شوند.مي عدم وجود استراتژي افراد و اشتباهي هاانتخاب

   "فرا رسيده است. ساماني بهاين نا يوقت احيا، موقعيت خوبي است"

 چنين رهبراني مشتاقانه به دنبال روياها و اهداف از دست رفته هستند.
هستند و با  هااستراتژي و ارزشاحياي ، پرسنل در پي تجهيزدوباره  هاآن
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ستند. هبه دنبال تغيير مسير اشتباه ي پي در پي با اعضاي تيم هامالقات
ديده  ي آسيبهامشتاق ياري رساني و احياي سازمان يسبك چنينرهبران با 

ثابتي  يهاقدمتقريباً آن سازمان و باشند. ولي وقتي احيا به اتمام رسيد مي
در مسير صحيح برداشت ممكن است براي ديدن ثمر زحمات خود بمانند يا 

راه  اهآناما اكثر  جا بروند. به آني ديگر اي سازمانبراي ياري رساني و احي
 اميدي هاسازماني موجود در هادر نابساماني هاآن .گيرندميدوم را در پيش 

عد از ب خداوند.دادن فرصتي براي جالل . بينندميبراي احيا و شروع دوباره 
  سال رهبري در ويلو از وجود چنين سبكي آگاه شدم. ١٥

 رشد سريع كليسا .يمسال در حال فروپاشي بود ١٥بعد از  در آن روزها ما
ير ز موجب اين چالش شده بود و دليل آن گسترش بيش از ظرفيت بود.

ي بعد از مدت ي ويلو يكي بعد از ديگري در حال فرو پاشي بودند.هامجموعه
تم بيشتر شناخميرهبري با استعداد به پرسنل ما پيوست و هرچه بيشتر او را 

بلند مدت مديريتي يا شباني نداشت ولي  يههيچ برنام آمد.ميخوشم از او 
ئول سازماندهي سپس او را م كردم.ميدر او احساس را رهبري  عطايعميقاً 
بعد از ده سال از كاري كه يك تنه  مان كرديم.اي نابسهازير مجموعهمجدد 

كانون ، ي ما چون خادم سازيهااو زير مجموعه انجام داد حيرت زده شديم.
ي در اين مرد در ويلو بدون رهبر .احيا كردشادي و ديگر خدمات ما را 

تبديل به افسانه شد. هر موقع او را در راهرو  نممودنقسمتي يا شباني 
ي ويلو شكر هابينم خدا را براي توانايي او در احيا و نجات زير مجموعهمي
ن شته و وظيفه ماليسا گذكنم. باور دارم خداوند رهبران احياگر را در هر كمي

  را پيدا كنيم. هاآنو شما است كه 
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  كاهرهبران تنش :سبك دهم

بپردازم ولي  هاآنتوانم به ميي ديگري از رهبري وجود دارد كه هاسبك
ري كنم.گميترجيحاً در راستاي هدف اين قسمت با راهبران تنش كاه تمام 

تنش واژه من  خواند.ميسي انتخابي يا سيا سبكسبك از رهبري را  ينويلز ا
اين نوع رهبري را مورد دهم چون خارج از محيط سياسي ميكاه را ترجيح 
 ،ي مسيحيهاچنين رهبراني كمك شاياني به سازماندهيم.ميمطالعه قرار 

نايي توا هاآنزيرا  كنند.ميي مختلف مسيحيت هاموسسات آموزشي و شاخه
ار ن تكميل ككه كارشا يهايروهخاصي در گرد هم آوردن طيف وسيعي از گ

ه شود كه سازماني پيچيدميباعث  هاآناين توانايي  .يكديگر است را دارند
  بتواند بر يك خدمت مشخص متمركز باقي بماند.

 هاآن "انعطاف پذيري " دارندويژگي منحصر به فردي كه چنين رهبراني 
وان با ت ه دارند ويي هستند كه توان مصالحه و مذاكرهاديپلمات هاآن است.

 ترفرا .پويايي هستند و مشتاقدرك كردن  و ذاتي خود قادر به خوب شنيدن
  شيفته كار با افراد متنوع اند. هاآن هاهمه اين ويژگياز 

رهبران معموالً با دوستان نزديك و خانواده احاطه  هر روياييدر شروع 
 اين روند به خوبي با يكديگر مشترك اند. هاكه در رويا و شوق آناند هشد

ي هابرابر شود و به تدريج چالش ٣يا  ٢كند تا دايره افراد ميادامه پيدا 
چگونه همه اين افراد در تيم اصلي جا  آورند.ميبا خود به همراه  را يجديد

اگر در تيم شقاق ايجاد شود؟ چگونه داده شوند؟ چه اتفاقي خواهد افتاد 
؟ چگونه رهبر با اين افراد ارتباط كردپويايي مطلوب تيم را حفظ توان مي

  كند؟ ميبرقرار 
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ايي ي كليسهاحال تصور كنيد كه اداره كليساهاي چند هزار نفره يا سازمان
بسياري از اين زير  ي بي شمار دارند چگونه خواهد بود.هاكه زير مجموعه

ه فكر د بي توجه هستند و بنكنميبه رويايي كه كل كليسا دنبال  هامجموعه
  .هستندبهبود بخش خود 

وه آمده به ست يچند وقت پيش با شباني صحبت كردم كه از چنين روند
   جديد يگروه كر لباس "! ميرم از دست ايناميدارم  "گفت ميبود و 

يك ميليون  هندخواميي بشارتي هاگروه.جوانان سالن ورزشد. نهخوامي
ي هاديگر از نسلاز دارد. ي نيي بيشترهادالر هدر بدهند و كانون شادي اتاق

اتاق مديريت تبديل به كافه بشه و از  هندخواميتر نگو كه ميقدي
  درخواست زمين اسكيت دارند.كه  هادبيرستاني

او را در هم شكست و ديد متضادي با هر  هاسرعت و تنوع اين تقاضا
د ركرد. منظور خود را اين چنين بيان كميپيدا  هاكدام از اين زير مجموعه

 ".ردزندگي ك شودميي نتوانم در چند مسير حركت كنم، اين طورمين " :كه
دادم، فهميدم براي اداره چنين ميي او گوش هاطور كه به حرف همين

براي  او را از پا در خواهد آورد. شرايط،و اين  ساخته نشده استاي همجموع
  د.ر بپيوندديگاي هبهتر است به مجموع “رهبري خود  “بهينه سازي قوت 

   عكس چنين افرادي رهبران تنش كاه با چنين چالشي به وجد بر
  ي متقاضي وقتهازير مجموعه مشتاقانه با هر كدام از رهبران آيند.مي
را درك كنند. بعد از ايجاد اعتماد  هاآنواهداف متفاوت  هاگذارند تا نيازمي

  ت و با مذاكرات سعيدر اين رهبران قصد تصحيح ديد هر نفر را خواهند داش
  ي كلي كليسا همسان سازند.هاي هر زير مجموعه را با نيازهاكنند نيازمي
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ي هر زير مجموعه و در عين حال هاهدف چنين رهبراني دفاع از نياز
رهبران  اين ي كلي و حركت در مسير اصلي است.هانياز حفظ اتحاد براي رفع

 يهادر راستاي رفع نياز هاآني هاهر زير مجموعه به رفع نيازبه با كمك 
  بينند.ميكلي 

  

  سبك رهبري  توسعهچهار قدم در كشف و  

ي توصيف شده در هاسبك با توجه بهرا  “رهبري خود  “سبك 
احتماالً رهبري شما نزديك به يك يا چند سبك  اين فصل شناسايي كنيد.

ران خود آن را با ديگي ها. بعد از شناسايي سبك يا سبكاستشرح داده شده 
د توانيد به يك نتيجه برسيد و احتمال دارمي. گاها تنهايي ندر ميان بگذاريد

  گيج شويد.

بايد تعيين شود سبك رهبري شما با وضعيت كنوني رهبري هم  
و  و دردناك است ولي پر اهميت بسيار ظريفسان است. اين فرآيند 

گر ا عطاي رهبري شما.پتانسيل  اكثربه كارگيري حد راستاي است درميقد
سال مشغول  ١٠٠و هم اكنون در كليسايي با قدمت هستيد رهبر كار آفرين 

 داردرا ناي هخدمت هستيد احتماالً چنين كليسايي قصد شروع كار تازبه 
ال جاي دنب شما نهايتاً به ساختار كلي كليسا آسيب خواهيد زد.بنابراين 

   جديدي باشيد.

دير هستيد و در كليسايي كه از نبود رويا در حال تلف شدن اگر رهبري م
كنيد احتماالً بعد از مدتي چيزي براي رهبري كردن باقي مياست خدمت 
سبك و سياق  هاولي اين را هم بدانيد كه در خيلي موقعيت نخواهد ماند.
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ي آن مجموعه است و تشخيص آن وظيفه هارهبري شما همسان با نياز
  .ستشما

ين ااز اعضاي تيم ما به عهده ماست. تعيين سبك رهبري هر نفر 
كار را با خواندن توصيفات صفحات قبلي انجام دهيد و نقاط قوت و ضعف 

 .دگردانميميالزارا دو دليل تعيين سبك هر نفر  خود را مشخص كنيد.
بدانيد هر نفر نسبت به سبك رهبري در تا كند مينخست به شما كمك 

 كند كدام يك از سبكميدوم تعيين  متناسب قرار داده شده است وجايگاه 
را در تيم خود نداريد و به دنبال اعضاي ثابت يا مهمان با چنين  هاو سياق
  بگرديد. سبكي

بدون چنين رهبراني توان ادامه را نخواهند داشت  هامطمئناً اكثر سازمان
 ا،سازمان، كليس تنداز چنين كمبودي مطلع نيس هايقين دارم اكثر آن و

بدون شخصي كه رويا داشته باشد و  هامحل خدمت آندانشگاه، بيمارستان 
  تصويري از رويا ارائه دهد نهايتاً تلف خواهد شد. هابه آن

 داردشما وجود ناگر كسي در تيم  هر سازمان نياز به استراتژي عملي دارد.
اهي كند بهتر است به كه افراد را قدم به قدم در طول مسير تحقق رويا همر
يد كه نكيمشايد فكر  دنبال رهبري استراتژيك باشيد كه به ياري شما بيايد.

 گونه نيست. هر تيم نياز به نيبدون رهبران شبان بتوانيد ادامه دهيد اما ا
  تسلي دهندگان دارد.

كنيد و تا حد توان آن  “رهبري خود  “خود را وقف سبك و سياق 
ي ديگر را هاي خود در بخشهادر همان حال ضعف يد.را گسترش ده

 هاضعف "گويند ميبرخي از صاحب نظران  را تقويت كنيد. هاآنبشناسيد و 
  ولي من مخالفم. ".ي خود فكر كنهابه قوت را فراموش و
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 البته خوشبختانه از پسكنم. ميعمل ديريت ضعيف در مبراي مثال من 
يم ولي هر روزه با افرادي از اين دست رو به آميي مديريتي بر هااكثر كار

نفر را مديريت كنم در غير اين صورت هر كدام  ١٢من بايد اين  شوم.مي رو
  به سمتي متفاوت در حركت خواهند بود.

پس صالح كليسا در اين است كه عليرغم  .شودمينهايتاً كدورت ايجاد  و
  . خشمببهبود بز نيي مديريتي خود را هامهارت، هامهارتهمه وجود 

رهبري نيستيد كه به اعضاي تيم خود شما مثال ديگر اين است كه اگر 
را؟ چ بخشيد بهتر است فكر بهبود و گسترش اين روش باشيد.ميانگيزه 
افراد  مهم نيست كه شما هستند. اتشنيدن تحسينو منتظر اليق  هاآنچون 
است كه از شما اين  هاآننياز زيرا طريق قوت بخشند،  را از اين هاآنديگر 

  بشنوند. 

  كنيم: ميبار ديگر با هم روش پيشنهادي را مرور  يك پس

  ي توصيف شده در اين فصل هارا از سبك “رهبري خود  “سبك
 .شناسايي كنيد

  ازمان سسبك رهبري شما با وضعيت كنوني مشخص كنيد كه آيا
  و رهبري آن هم خواني دارد؟

 وجود دارد.در تيم شما  ي كهتعيين سبك رهبري هر نفر  
  كنيد “رهبري خود  “خود را وقف سبك و سياق.  

تي و ي خدمهاتا بتوانيد نيازرا طي كنيد  هاقدمكنم كه ميرا تشويق شما 
 را داشته باشيد.گذاري  تأثيري خود را همسان سازيد و حداكثر هامهارت



  
انهجسور يرهبر    

١٥٩ 
 

 اهداف در مسير رسيدن بهقادر خواهيد بود كه تحت رهبري چنين افرادي 
  باشيد.موفق و پيشرفت ملكوت 
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  حس ششم رهبر

  

  

  گيريتصميم يريشه

 در سطح جهان فروش "حس ششم "به نام ميچندين سال پيش فيل
رك گشت كه توان در داي ميهداستان حول شخصيت پسر بچ بااليي داشت.

 "بود كه بچه اين ر پساين معروف  تكه كالم طبيعه داشت.لامور ماورا 
ه در جلسمن ! خوب كه چي "شباني به من گفت: "! بينماي ميهي مردهاآدم

  ولي در آن فيلم جداً ترسناك بود. "شاهد اين گونه از افراد هستم.شماسان 

آيد منظور به امري ميمعموالً وقتي صحبت از حس ششم به ميان 
كه ا رشناسم كه مسيري يمبراي مثال زني را  .شودمياشاره مكاشفه گونه 

ر شرايطي د دهد.ميشناسد و تشخيص مي يكس تيم بايد طي كند بهتر از هر
ي آينده سازمان هاكه همه در حال كلنجار رفتن با يكديگر در مورد نياز

و درست زماني كه همه چيز  جويدميهستند او از قوه جهت يابي خود بهره 
  كند.ميرا پيشنهاد وهم آلود و گيج كننده است مسير مشخص 
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به نظر او فكر و به تدريج شروع به اي هاعضاي تيم براي چند دقيق
   "رسيد؟اي هچه طور به چنين ايد "پرسند: ميكنند و از خود ميموافقت 

 درست مثل اين شناسم كه قادر به ديدن آينده هستند.ميرهبراني را  
دانند و ميهستيم را ن آما در حال ديدن همه كه ميآخر فيل هاكه آناست 
توانند يممثل اين است كه  كنند.مي تصميات كنوني بر آينده را درك تأثير

سوزن را در انبار كاه پيدا كنند در حالي كه همه سردرگم و نا اميد هستند 
  دانند.مي هابا بي باكي اين آشوب را فرصتي براي كشف پتانسيل هاآن

اند هبال كساني هستند كه همه رد كردبرخي ديگر از رهبران انگار به دن
  شود و ما پيشرفت آن رهبران را هر روزهميثابت  هاآنو در نهايت حرف 

از  اين عطايا آ؟ چطور اين توانايي غير قابل توصيف را توجيه كنيم بينيم.مي
ست؟ آباد به او رسيده ااز ناكجا ناگهاني به طور يا ؟ گيردمينشأت  القدسروح

 ند.اهخود را گسترش داد يگونهبرخي از رهبران قدرت مكاشفه ميا شايد ه
صالً ايا آو چنين دركي به طور مساوي هستند؟ داراي رهبران ميتماشايد يا 

  ؟وجود داردو پرورش آن  توسعهامكان 

ه ي مكاشفهاچگونه به فكر چنين تواناييكه بگذاريد توضيح دهم 
 شد.يمدر آن گرفته ميايد تصميم مهبودم كه باي هدر جلس .افتادماي هگون

همه پرسنل بي صبرانه منتظر اين تصميمات بودند تا به خدمت خود طبق 
وردار بااليي بر خحساسيت از  با توجه به اين كه موضوعآن برنامه ادامه دهند.

نظرات و ميبه سادگي به تماشد ميبود و تصميم دشواري بايد اتخاذ 
جلسه با سكوت در طي  مشاوران را خواستم.گوش دادم و نظر  پيشنهادات

شد خبتصميمات حكمت بتائيد به من براي  القدسروحكه كردم ميدعا 
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 ديدم را كه مناسبميدر پايان تصمي آمده است. ٥: ١همانطور كه در يعقوب 
  .اعالم كردم

ديد تر با آرنج به پهلوي من كوبيد و خنميبعد از جلسه يكي از پرسنل قدي
ار بينم اين كميكه ست هاسالحكم تفريح را دارد چون راي تو ب"و گفت: 
خيلي ساده به نظر مياد و از همه بدتر  عادالنه نيست. و اين دهيميرا انجام 

ي اتفاقاين  "من هم جواب دادم  "اينكه هميشه تصميمات تو درست است.
 هااين حرف ".گيردميهركس يكي دو بار در زندگي تصميم درست ، است

وا داشت كه چقدر  يي رهبرهاا به فكر درباره فرآيند تصميم گيريمر
  مكاشفه گونه و مبني بر درك مستقيم است.

  

  گيرياكتشاف فرآيند تصميم

را امتحان كردم كه قبال هرگز امتحانش  روشيدر طول سي روز آينده 
دفتر يادداشتي را همراه خود داشتم و هر تصميم بزرگ يا  نكرده بودم.
كردم، خواه با دقت بر آن ميگرفتم را بر آن يادداشت ميه كوچكي ك

ه كه بود ميفكر كرده و سپس آن را اتخاذ كرده بودم خواه تصمي هاتصميم
  نوشتم.ميكاغذ  برآن را گرفته باشم همه را  يك دفعه

تك تصميمات خود را بررسي كردم و سعي پس از اتمام سي روز تك
را مشخص  دبودنگذاشته  تأثيرگيري من تصميم كردم عواملي را كه بر فرايند

سعي كردم بتوانم اين شايعه را كه رهبران داراي حس ششم هستند را . كنم
  . درك كنم
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من ايمان دارم افرادي  گيري خود را بازگو نمايم.اجازه دهيد ابتدا نتيجه
عطا شده است، با گذر زمان  هاآنكه از لحاظ روحاني قدرت رهبري به 

ي هااساس تصميم گيري پايه و از ارزشها و تجارب را به عنوانميسيست
شود در هر تصميم خود با حكمت و ميباعث  كنند و اين سيستمميخود بنا 

نايي بسال به سال  پايههمانطور كه به اين با اطالعات كافي عمل نمايند. 
ي يپس حس ششم يا نيرو يابد.ميم بهبود ه اوشود نتايج رهبري ميافزوده 

وان ديد بخشد بلكه تمي رهبرانلطبيعه نيست كه حكمت و بصيرت به ا ماورا
 پايه مستقيم آن تأثيرو رمز موفقيت است غافلند  هاآناموري كه ديگران از 

  دهد.مي هارا به آن هااست كه درك درستي از موقعيت هابر ادراك و انتخاب

لي انديشيدم ومييري ندر تصميم گ مؤثر أبه منش روزه، ٣٠قبل از تجربه 
ر ي اخيهامحركه تصميم گيري خود در ماه گذشته و سال نيرويبعد از آن 

صلي ا منبع و منشأمحركه از چهار  نيروياين  م بگويم كهتوان. ميشناختمرا 
  گيرد.مينشأت 

  

  باور من  :اول أمنش

دخيل  ي منهادر تصميم گيري "باور من "بگذاريد توصيف كنم چگونه 
مربوط به يكي از بودم رو روز با آن روبه ٣٠كه در طول آن ميتصمي است.

ما ا شد كه رئيس آن دفتر به جاي ديگري رفته بود.ميدفاتر بين المللي ما 
قدار م برانگيزي اتخاذ كرده بود. سئوالات مالي مقبل از ترك آنجا تصمي

ار ا كپرسنلي كه در آنج پول به قدري بود كه من مجبور به مداخله شدم.
كردند در خواست حقوق قيد شده در قرار داد را داشتند و اين شخص مي

البته هيچ مدركي جهت  مدعي بود كه تماماً اين مبلغ را پرداخت كرده است.
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وقتي تصميم گيري به من سپرده شد و موضوع را با من مطرح  اثبات نداشت.
ملي أبدون هيچ ت "خواهند بپردازيدميهر چه ، كردند فوراً گفتم: بپردازيد

  حتي دعا هم نكردم.، تصميم گرفتم

ر دانم و اگمياحساسي اي هبه خاطر حساب گر بودنم خرج كردن را تجرب
 "ن يم آسان بود چوولي اين تصم دليل هم براي آن خرج نباشد ديگر بدتر.

ت أاز آن نش يند تصميمات رهبريمپس فرآ .اين اساس بود بر "باور من 
 جهت درك بهتربه م تعدادي از اين عقايد راسخ را با شما خواهمي گرفت.مي

  :را بيان كنمدر تصميمات  هاگذاري آنتأثير

  اگر خداوند را در هر عمل جالل دهم او هم اعمال مرا
در اعمال خود جالل دهم او هم رهبري را اگر خداوند  دهد.ميبركت 

ار اين يك شع خشد.بميو كليساي تحت رهبري من را بركت و جالل 
است  يمروحاني خطاب به رهبران مسيحي نيست بلكه بنيان مستحك

   شده است. كه باور ما بر آن اساس بنا

كه قصد  ييقين دارم خداوند حاكم، بركت آسماني خود را به هر رهبر
 اوجالل دادن خداوند را داشته باشد به فزوني خواهد بخشيد و به كمك 

ل اگر قصد جال يعنيكس اين امر نيز محتمل است.اما بر ع خواهد شتافت.
اي بر ميانبري هاخداوند را در اعمال خود نداشته باشيم و با انتخاب مسير

يده را ناد القدسروحخدمت و به مخاطره انداختن شخصيت خود الزام  كليسا،
مكن م بگيريم نبايد انتظار چنين بركات و مددي را از آسمان داشته باشيم.

 هند از طريق فيض خود شما را بركت دهد ولي انتظاري نبايد داشتاست خداو
  .باشيد
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كه في الواقع محتاج كمك آسماني براي ام هآموخت هاسالاين در طول 
اليق نيستم كه بدون دخالت الهي كاري  آن قدر كنم هستم.ميهر كاري كه 

 بركتتاج و مح درمانده ادامه دهم و به پايان رسانم.را كه به من محول شده 
جالل خداوند را در  اتبه همين دليل هنگام اتخاذ تصميم خداوند هستم.

ربط اين باور و تصميم براي پرداخت حقوق كارمندان چيست؟  گيرم.مينظر 
پرداخت  هاآنبار به  دوكنم نام خداوند در ميان بود و بهتر بود ميفكر 

  .داديممينرا  هاكرديم تا دستمزد آنمي

  

 ه كائنات يك گنج حقيقي داشتبين خداوند در اگر توان گفت مي
ن از ي مهاكه تصميم گيري يپس دومين اصل .هستندباشد آن مردم 

   "مردم براي خداوند مهم هستند " :گيرد اين استميت أآن نش

 اين ي خداوند اهميت دهيم.هاآموزد كه به اولويتميكالم خداوند به ما 
 خداوند هم به ما نظري هابه آندادن با اهميت  مردم هستند و هااولويت

) عميقاً را مطالعه كنيد. ٣٩-٣٧: ٢٢و متي  ٣٠ :٢اول سموئيل (. افكندمي
من  ،با ارج نهادن و بخشندگي نسبت به مردم رفتار كنم خداونداگر باور دارم 

  به همان ديد نگاه خواهد كرد.نيز و كليساي تحت رهبري من را 

 آيد تمام تالش را برايميبه ميان  هارفاه حال انسان در تصميمات وقتي
 خمشايرهبري و  هيأتبه  كنم.مياتخاذ تصميم درست در كمترين زمان 

 خواهم من در بخشندگي ومياگر قرار بر خطا كردن است  ": كليسا گفته ام
نا به علت كمك به مردم خطا كار باشم و در حضور خداوند پاسخگو تا 

   ".هاماليمت
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 يداههمانطور كه تاكنون متوجه شد 
ايد ش "!كليسا اميد جهان است "اين تكه كالم مورد عالقه من است 

به نظر برسم و با خود بگوييد در همه امور اينچنين  بيش از حد مشتاق
خيلي بت به نستوانيد بپرسيد كه مياز دوستان نزديكم  هستم ولي خير.

م رستوران برو كند كدامميفرقي ن دهم.ميساسيت به خرج ناز امور ح
ن جوايز تلويزيوني براي م سياست و مراسم يا سوار كدام ماشين شوم.

  اهميت چنداني ندارد.

ق با حاما اگر من را متهم به اشتياق بيش از بيش در مورد كليسا بكنيد 
 يتأثير كترينتمام تصميماتي كه كوچ گفتبا افتخار خواهم  بود. شما خواهد

انم هر چه در تو كنم.مياتخاذ  با دقتشود را ميمربوط  ويلواتحاد  و آينده بر
  .دهممي  باشد با رهبري و اتخاذ تصميمات درست با توجه و حكمت انجام

  

برخي  چرا كنمميتعجب  .كنممياين موضوع را به طور خالصه مطرح 
از تجار مسيحي درباره تصميات صنفي نگران هستند و با استخدام مشاورين 

استراتژيك ي هابرنامهطرح و ي طوالني هاي باال و جلسههامالي با حقوق
مان زولي وقت  كنندمييدن به اهداف تهيه بلند مدت و كوتاه مدت براي رس

ي ب  عضو آن هستند كامالً منفعل ورسد كه ميكليسايي  در مؤثرتصميمات 
مك به كليسا كي مختلف هادر قسمتتوانند مي هاآن .كنندميعمل تفاوت 

غير قابل  گذارندمييي بر كليسا هاي كه چنين داوطلبتأثير شاياني كنند.
 ستعداد و جدي ترجيحاسفانه اين زنان و مردان با أولي مت .تصور است
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را  هانآتوانم مين ا وقف دنيا بكنند تا كليسا.ردهند وقت و انرژي خود مي
  را بفهمم.  هاانم آنوكنم بتميدرك كنم و فكر هم ن

شما  كاري كه! د دوستانيببين"بگويم  هاآنخواهم به مي هابعضي وقت
رزش ا رزش اين همه نگراني و پريشاني را ندارد.ا كنيد به خاطر پول است.مي

محلي  كليساي نگاه كنيم.تر عميقميبياييد ك زخم معده گرفتن را ندارد.
اگر چنين باوري داريم پس چرا توانايي تصميم گيري خود  اميد جهان است.

 ايركليسا بدن خداوند است و ما ب را در اختيار كليساي محلي قرار ندهيم.
   "تاجر. باشيم چهچه شبان  نده شده ايم.خوا مهماين 

زنگ به من بعضي اوقات اعضاي جديد گروه رهبري قبل از جلسه 
ه فهمم كميامروز چيست؟ من  يهدستور جلس ": پرسندميزنند و از من مي

سر كار اوضاع جالب نيست و نياز است كه بمانم و در "معني آن اين است 
و  رهبري هستم هيأتيت شغلي هميشه نگران وضع "جلسه شركت نكم.

وضعيت  ام.هشدكه كسب و كار در آن رونق داشته بزرگ اي هخود در خان
نيامدن به جلسه به من زنگ  يتر براميم. اعضاي قديكنميرا درك  هاآن

سفم براي متأ " :خواهم گفت هابه آن دانند.ميزنند چون جواب من را مين
 وجودمدن تو آاالن هر مانعي براي ين همم تا بيا دعا كني اوضاع سر كار،

حضور و دعاي تو احتياج دارند به برداشته شود و بدان كه اعضاي ويلو دارد 
  " ي آينده ويلو پيش كش كني.هاكه قوتي نو براي حل جدال

ت وقتي نوبت به تصميما. كنم نظرم در اين مورد تغيير كندميفكر ن
نيان ب رگرديم به موضوع اصلي.ب خواهد شد. بيشتر حمالترسد ميكليسايي 

  باور شما چيست؟ 
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را  أخواستم اصول اين منشميدانيد؟ وقتي ميتصميات خود را  أآيا منش
 متوانفكر بميو با ك هستكردم به سادگي در نوك زبان ميبنويسم فكر 

شدم  از پشت ميز بلندمجبوراً نبود و اين گونه ولي بر كاغذ بنويسم را  هاآن
باره دو اتخاذ تصميمات را يافتم. تأثيرأ دعا كردم تا منش هاو براي ساعت

كليساي محلي اميد جهان  -٣مردم  -٢باور من  -١كنم: ميرا ليست  هاآن
  .است

يز نچهارم و پنج و شش را  كردم منشأميبيشتر فكر كنم اگر ميفكر 
كار فاما مراقب ا كافي است. فوق يافتم. ولي براي اكثر رهبران سه منشأمي

م هم خواني با كالاگر مقايسه كنيد. صول خود را با كالم . حتماً اانساني باشيد
  نتيجه تصميمات خطرناك خوهد بود. ندارد

اي را ؟ در اين مثل عيسي قاضيداريدرا به خاطر  ١٨لوقا  !رهبراناي 
 " :گويدمي ٢در آيه  ستوه آورده است.ه را باو كند كه پيرزني ميتوصيف 

به عبارت ديگر  "نه به خلق خدا توجهي ه از خدا باكي داشت؛آن قاضي ن
او  گرفت.ميكه ميل داشت  يخداوند دغدغه او نبود بلكه هر تصميم

ت أتصميمات او از افكار انساني غلطي نش .د قائل نبودنبراي خداومياحترا
ما باور عميق شما تصميمات ش به همراه داشت. خرابي بسياريگرفته بود كه 

  دهد.مي  رهبري را شكل در طول

 محل كار و خانواده شده، اگر تصميمات شما باعث نابساماني در كليسا
اين تصميمات از كدام باورهاي من  :درنگ كنيد از خود بپرسيدمياست ك

آن رسيده كه در در باورهاي خود تجديد نظر شايد زمان  ؟ت گرفته اندأنش
  كنيد. 
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   .دهدميرهبران انجام دانم مابقي ميكاري كه : دوم أمنش

طور  همان يافتم متعجب بودم.را دوم براي تصميمات خود  أاز اينكه منش
مشغول بودم متوجه شدم برخي از ه خود روز ٣٠ تصميمات تفتيشكه به 

آن  من در تصميمات من از نحوه تصميم گيري ديگر رهبران مورد تحسين
  ت گرفته است.موقعيت نشأ

از  با استعدادترو تر را حكيم هاني هستند كه آنرهبران ديگر مردان و زنا
خوب را  هاآنكساني هستند كه من  "رهبران"دانم. برخي از اين ميخود 

 هااما جالب آنجاست كه اكثر آن ام.هي از آنان آموختيهاشناسم و در دورهمي
ا تعليم ب هاآن شناختم و حتي نديده بودم.مينرا  هاآنكساني هستند كه من 

تصميمات من  مؤثر أمنش هاو نوار هاسخنراني از راه دور از طريق كتب،
گرفتم را به يكي از اين ميكه ميتصمي روزه هر ٣٠ در اين مدت شدند.

  دادم.ميرهبران ربط 

  

  :پذير مشاوره با كارشناس ريسك

اغلب همكاران در مورد تصميماتي كه ريسك بااليي دارند با من مشورت 
ن جدال اي تواند نتيجه بالعكس بدهد.ميچنين تصميماتي چون  كنند.مي
من ريسك  آيند.ميدارد. پس براي مشاوره نزد من ميرا از حركت باز  هاآن

ولي همچنان  ،سال پيش فوت كرد ٢٣وي اگر چه  كردن را از پدرم آموختم.
ك ريس"توان ميپدرم را  است. مؤثرنوع رهبري او بر تصميات كنوني من 

  بود.در اين زمينه بسيار مستعد او  ناميد. "ب شدهجوي حسا
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در يك سو كساني كه هر بار همه  د.نمختلفي وجود دار پذيرانريسك 
 يياز سو دهند.مياندازند و معموالً همه چيز را از دست ميچيز را به مخاطره 

تا موضوع مرگ و زندگي نباشد ريسكي و ديگر افرادي كه از ريسك بيزارند 
   نبود او همه امور رااز اين دو گروه پدرم مثل هيچ كدام  رند.پذيميرا ن
مخالف ريسك  ساخت.ميي كسب و كار خود را محكم هاسنجيد و پايهمي

اگر هر چند وقت يك بار قدم در ، بيلي " :گفتميهميشه  كردن نبود.
ي جديد نگذاري چيزي ياد نخواهي گرفت و زندگيت خسته كننده هاراه

   "خواهد شد

دهد قدم در راه جديدي ميكاري را انجام  روقتي كسي براي اولين با
زد و ميي جديد را در كسب و كار محك هااو ايده گذاشته است.

رد و كمياز محصوالت جديد استفاده  كرد.ميي جديد را تجربه هااستراتژي
ي خاصي عملي هااز افراد و سرمايه گذاري يريسك را با تعداد مشخص

  ساخت.مي

ي جديد نتيجه مطلوبي داشت و در برخي موارد بهاي هابرخي از اين راه
 كه از اين ماجراجوئيدرسي  ي فراوانپرداخت با اشتياقميرا  هاسنگين آن

پول است،آخر دنيا كه  " :گفتميكرد. و ميف يگرفته بود را برايم تعر
  ".نيست

 دوستان و وقتي .نمودمي تدر مقابله با منفي گرايي ديگران مقاوم
گفتند مسير جديدي كه در پيش دارد ديوانگي است او مياطرافيانش به او 
اد هرگز اجازه ند "شود.شايد،چند ماه ديگر معلوم  "داد: ميبا لبخندي پاسخ 

روايي او نه با بي پ ييد ديگران توان ريسك پذيري را از او بگيرد.كه عدم تأ
باور داشت هر از چند گاهي  او كرد و نه از ريسك منزجر بود.ميريسك 
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چند  همراه خواهد داشت.به ي جديد حداقل رشد را براي او هاانتخاب راه
ريسك  را شروع كنيم. Axisخدمت جديدي به نام خواستيم مي  سال پيش
تعدادي پرسنل استخدام كرديم و با دعا كار خود را  بود واي هحساب شد

 Axis Serviceدر  ٢٨تا  ١٨ نفر از سنين ٢٠٠٠هم اكنون  شروع كرديم.
  شركت دارند.

ي جديدي قدم هادر راهاين روزها همانطور كه در قسمت قبلي گفتم 
ي هاميليون دالر براي گسترش ساختمان ٧٠مين أتصميم به ت .گذاشته ايم

ولي خداوند زحمات ما را بركت  است.ريسك قابل توجهي  .كليسا گرفتيم
  راضي هستيم. ،سير جديد برداشتيمدر اين ميي كه هااز قدم .بخشيد

اي هي تازهادر مسير Regional Ministry Centreهم اكنون در 
خواهد داشت يا با شكست اي هدانيم نتيجمين شروع به حركت كرده ايم.

ه ب القدسروحيي هستند كه توسط هاولي چون ريسك روبرو خواهيم شد
را در اين كار سرمايه خود  ايم منابع مالي و انسانيهدايت شده هاآنسمت 

در  وقت يهرهبران در هماز مشكل اينجاست كه برخي  گذاري كرده ايم.
ه گونه ب هم همين هااحتماالً مشاوران آن برند.ميكليسا در ريسك به سر 

يزارند كه از ريسك بهستند بر خالف آن رهبراني اينان  كنند.ميريسك نگاه 
احتماالً فردي  چوناند هدم بر نداشتدر طول زندگي در مسير جديدي ق و

اگر شكست بخوري ! خطر نكن ": گويدمي هابه آنمرتب  هاپشت سر آن
   ".دنيا به پايان خواهد رسيد

دهد؟ شايد وقت پيدا كردن ميچه كسي در چنين مواقعي به شما مشاوره 
 .ني بر نياز سازندتمشاوران جديد است كه ريسك پذيري را معتدل و مب
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  افراد سنجش عملكرد يبرات با اساتيد مشور

 آن سروكار داريم پرسنل با مواردي كه در ويلو باترين يكي از پيچيده
دانم وقت تصميم گيري در اين مورد ميكه اي هلحظ .هستندعملكرد ضعيف 

كه گفتم راسخانه باور  رچون همانطو كنم.مياست تمام حواس خود راجمع 
ميم تصساده  يموضوع چنيندر پس  نه هستنددارم مردم براي خداوند گنجي

ه به گيرد كميت أنخواهم گرفت. تصميم گيري ام از تعليمات دو نفر نش
در  ٧ :١٠ردي لوقا ادر چنين مو ترتيب عيسي مسيح و پيتر داكر هستند.

اين آيه  ".كارگر مستحق حق خود است "شود كه ميطنين انداز  مذهن
 يكرد قابل قبول عمل مرئوس خود از، سگوياي اين امر است كه وقتي رئي

ه ي مكفي بدستمزددارد عمل او را ارج بنهد و كند پس وظيفه مي دريافت
كردي  اگر چه بر عكس آن هم ممكن است كه پرسنل عمل .او بپردازد

ضعيف از خود نشان دهند و ديگر مستحق دستمزد خويش نباشند در اين 
  بد.ياميموارد دستمزد قطع يا حداقل كاهش 

بگير  وقتي نوبت به پرسنل حقوق بيل، " :يك بار پيتر داكر به من گفت
ز هرگ " كرد ضعيف غير قابل قبول است. حتي در كليسا، عمل رسيد،

نصيحت او را فراموش نكردم و در مورد چنين پرسنلي سريعاً وارد عمل 
كرد پرسنل به دنبال دليل آن  بعد از تشخيص كاستي در عمل شوم.مي
 يآموزش مناسبشايد  نيست؟جايگاه يا خدمت مناسب اين او آيا  دم.گرمي

كرد او مديريت  عملشايد اهداف غير واقعي از او انتظار داريم؟ آيا ؟ ندارد
د ول اين خطا است ناعادالنه خواهد بگونه است و كليسا مسئو اگر اين .نشده

ته اد داشقوي از افر يكرد آموزش يا مديريت انتظار عمل، كه بدون تعليم
  باشيم.
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دهند نياز است مييي از خودشان نشان هااگر گروهي از پرسنل ضعف
ي هاو توانايي دهدرا مورد بررسي قرار  هاعمل كرد آن هامسئول ناظر آن

، و يا شگيتنبلي همي اگر كسورات از شخصيت، .بررسي كندرهبري او را 
به  ور انشيهاضعف گيرد بايد پرسنل را باميت ضعف در دستور پذيري نشأ

م كه با تالش دو جانبه اميدوار را در مسير بهبود قرار دهيم.ها آنرو كنيم و 
 الدنبتر كرد خدمتي پرسنل را جدي عمل. سپس گردندتر رد كم رنگامو

  كنيم و اگر باز نتيجه حاصل نشد عذر او را خواهيم خواست.مي

الي موقعيت را ي مهاشويم با حمايتميوقتي مجبور به چنين كاري 
و بعدي اقدامات جدي مانع از  محبت ما كنيم وليميتر راحت هاآناي بر
 كرد ضعيف پرسنل با عملبخشيدن به به معني  بخشندگي .گرددمين

ين اي دارد كرد ضعيف نيست.كارگر مستحق حق خود است ولي اگر عمل
ول قبغير قابل در كار خدا كرد ضعيف  عمل نخواهد بود. صادقاصل ديگر 

  است.

 ردم.مطرح كنيز  با شبانان كليساهاي ديگراين موضوع را اي هدر جلس
  به نظر " :تكان داد و گفت ييمان يكي از شبانان سرهااواسط صحبت

؟ مامكان اخراج پرسنل مشكل ساز را داريما خواهي بگويي ميرسد كه مي
   ". د داردخوب نهايتاً امكان و نياز اين كار وجو " :و در پاسخ گفتم "

 أتهيچون  نداشتماو گفت هرگز امكان چنين كاري را در كليساي خود 
اران از دستي يحتي اگر يك رهبري اخراج پرسنل را غير ممكن ساخته است.

 هابا نوازنده رابطه جنسي داشته باشد امكان اخراج آن ميعمو يهدر جلس من
به او  "! نه منخوشحالم كه مشكل تو است و  "من هم گفتم  را ندارم.

به نظر  ند.نپيشنهاد كردم كه كل كليسا بايد پرسنل خود را دوباره ارزيابي ك
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من همه رهبران كليساها بايد چنين امكاني را داشته باشند و در قدم اول 
 اين تصميمات از كجا تصميمات خود را در اين مورد بشناسند. أبايد منش

رسيده فرا نوقت تغيير آيا ؟ است يگيرد؟ آيا منابع قابل اعتمادمي   تأنش
  ؟است

  

  اساتيدترين عاليمشورت با 

دركالم خداوند مطالب زيادي در مورد ارزش كمال و عالي بودن آمده 
آن را به عنوان يكي از ده اصل و ارزش كليساي خود  است بنابراين ما نيز

 لكامليت و عالي بودن ما باعث جال "م:ئيگوميدر نظر گرفته ايم و چنين 
  "شود.مينام خداوند و الهام بخشي به ديگران 

خواهم كه كار ميبگيرم و در آن تصميم  ميخواهم تصميميزماني كه 
را به خاطر دو تاجر از ميشيگان ، وجه و كامل انجام شودترين به عالي

است. او پيش از مرگ خود سالها به عنوان  ؛پرينس .اد هاآنيكي از  .آورممي
قطعات  يتوليد كنندهكه شركت معروفي ، شركت پرينس محركهنيرويي 

  است. وي .سسان شركت آمؤو ديگري ريچ دوو يكي از م اتومبيل بوده است

 وآن حد از كامليت و برتري كه اين دو مسيحي آلماني در كسب و كار 
 اغلب وقتي زندگي شخصي خود داشتند همواره الهام بخش من بوده است.

 كامليت كاري يا چيزي بگيرم با خود چنين ميزانرد در موميقرار است تصمي
 توانستم با ريچمييا اينكه كاش ، اوه مرد كاش اد اينجا بود ": گويممي

كه  ييهاو سپس به انتخاب ".تماس بگيرم و نظر او را در اين باره بپرسم
ر د ها. قدمهايي كه آنانديشمميگرفتند مياين مردان در شرايط مشابه 



  
انهجسور يرهبر    

١٧٥ 
 

. نندكميبه من كمك مروزم ي اهاداشتند در تصميم گيريمي  گذشته بر
آيا شما هم در  چه كسي در زندگي شما از چنين جايگاهي بر خوردار است.

   تان چنين قهرمان كاملي را داريد؟ زندگي

  

  بخشند. ميافرادي كه انگيزه مشورت با 

را  در موردش صحبت كردمجان مكس ول كه در فصل گذشته  معموالً
ه كام هبار ديد ها. صدآورمميي پرسنل در ويلو به خاطر هاميدينا ا ر زماند

و  هابا آغوش كشيدن آن سازد.ميچگونه قوتي نو در كالبد پرسنل جاري او 
 دهد وميگوش ها را آنتشكر به خاطر حضورشان در تيم صبورانه درد دل 

نل رود پرسمي هانوقتي از پيش آ كند.ميرا تشويق  هابا دعايي كوتاه آن
  گردند.ميلبريز از اميد و سرزندگي 

بسيار حياتي است و اغلب كليساها آن را كاري تسلي دادن در كليسا 
 ين بارپرسم كه آخريمي هااز خيليميي تعليهادر كنفرانس گيرند.ميناديده 

جواب  ؟كي بوده است ايدهمدير خود شنيدتشويق يا تشكر از شبان يا كه 
سال  ٢٠بيش از  هاآناز برخي در حالي كه  "!هرگز"اين است كه  هانآاكثر 

ما رهبران بايد بهتر عمل كنيم و هر از چند گاهي  كنند.مياست كه خدمت 
  پرسنل خود را مورد تحسين و تشويق قرار دهيم.

تر بيشو تمركز  شودميمحسوب در ويلو قدرداني از پرسنل امري جدي 
و روش ما همان است كه در فصول قبل  .ي استي جمعهابه قدر دانيما 

ود خاز پرسنل داوطلب كنيم با روشي جديد ميهر سال سعي توضيح دادم. 
  قدرداني كنيم.
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م. جان اورتبرگ ديانجام دا جديديكار و قدرداني اخيراً در مراسم تقدير 
ر شهري را به تصوي هاآنو  را داشتندو نانسي پيج هم نقش ميزبان مراسم 

ند كه تازه كردميصدها پرسنل داوطلب نقش جنگجوياني را ايفا  كه ندكشيد
 .دكردنميهر صف را جداگانه تشويق جماعت و اند هاز ميدان كارزار برگشت

را  هاجماعت آن .ختندپرداميجان و نانسي هم به توصيف هر گروهان 
  .ودپا كرده ب ههياهويي ب هافالش دوربين كردند و موسيقي وميتشويق 

 هاآن يهبعد از مراسم پيش يكي از شركت كنندگان اعتراف كردم كه ايد
سال  ١٨ "گفت  او. با نگاه پر معناي او روبرو شدمولي بسيار مسخره بود. 

 ،است كه از پرسنل داوطلب ويلو هستم و تشويق كل كليسا را دوست داشتم
تسلي و تشويق  "داريد را اجرايي كنيد. هااز نظر من هر چقدر از اين ايده

 ؟داريدتان  چه الگويي در ذهن .شودميمحسوب رهبر از وظايف يك مهم و 
ي تازه قلب پرسنل قوت با تشويق و تسلي به روح وتوانيد ميگونه چه شما 

رار ق تأثيرتصميمات شما را تحت سخن افرادي كه ؟ بگذاريد ببخشيد
  باشند. ترتا پرسنل داوطلب و حقوق بگير راضيكمك كند دهند مي

د انهقرار داد تأثيركه تصميمات من را تحت  هاتوانم درباره خيليمي
 ندر امو مالي مشاورين مختلف و همي براي الهيات دكتر بليزيكيان، بگويم.

 خوردم.يماگر چنين افرادي نبودند من شكست طور در روانشناسي ارتباطات. 
م مطالعه كنميپيشنهاد ي مختلف نداريد هااگر شما چنين اساتيدي در زمينه

تصميم جاً تدريتوانيد وقت بگذاريد. اين روند ميتا  يرهبرانچنين كنيد و با 
را  هاد بهترينو بعد از مدتي خداون قرار خواهد داد. تأثيرگيري شما را تحت 

  براي شما مشخص خواهد كرد.
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  سوم: رنج  أمنش

آيند مير من ي جديد خدمتي به دفتهااغلب پرسنل براي پيشنهاد طرح
 هاآن "!شودمين "گويم ميكنم و ميرا قطع  هاولي قبل از اتمام حرف آن

امكان ندارد تا  "گويم ميدوباره سعي به متقاعد كردن من دارند و من باز 
سال  ١٥ "گويم مياگر دليل آن را از من بپرسند  "!وقتي كه من هستم

 وبارهد شكست خورديم. پيش فكر كرديم كار درستي است و اقدام كردم و
 سال پيش هم همين ٣سال بعد اقدام كرديم و باز هم شكست خورديم. ٥

ر راصكنم كه چرا اميدرك  سنگين پرداختيم. يدفعه بهاي طور اما اين
م دانيميدهد ولي ديگر ميكرديم نتيجه ميهم آن موقع فكر  ما كنيمي

   " چنين كاري محكوم به شكست است.

يي اين است كه تجربه رنج در رهبران هانين شكستيكي از فوايد چ
 همراهِ  عذابِ  رنج و هاآندرس آن در اين است كه  برد.ميباال را كهنه كار 

اگر ريسك آن ايده باال باشد به موقع خواهند  د.نكنميجديد را درك ي هاايده
دانند كه بايد كار را متوقف ميآيد و ميصداي آژير خطرشان در ، فهميد

ممكن است تصميمات تر اين در شرايطي است كه رهبران جوان ند.كن
بگيرند و مجبور شوند زمان زيادي را به اصالح تري غيرحكيمانه و سطحي 

   .ات حاصل از تصميم اشتباه خود اختصاص دهندتأثير

را ارائه كرديم كه براي اي هاصول سه گان WCA چند سال پيش در
ا بجديت و رابطه ، شخصيت "گرفت. مي بايد مد نظر قرارانتخاب پرسنل 

ه به هميش هرگز شخصيت باال را فداي دو ويژگي ديگر نكنيد. ".ديگران
موضوع ارتباط درست با ديگران در مورد  باشيد. هادنبال بهترين

 " :در پايان سخنان گفتم .با ديگران را انتخاب كنيدشخص ترين هماهنگ
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ا و ديگر هرگز اين سه اصل ر زده ايمآسيب به اندازه كافي به بدنه كليسا 
   " زير پا نخواهم گذاشت.

دم كه دريافت كري متفاوتي هانامه ياز شبانان مختلفاتمام جلسه بعد از 
د چن بردند ولي با لبخند جواب همه را دادم.مي سئوالاين سه اصل را زير 

و در آن  ودبا احتياط نوشته ب به دستم رسيد. هااي از يكي از آن ماه بعد نامه
ي ساكه در كلي يبود و ماجراهاي وحشتناك اعتراف كردهبه اهميت شخصيت 

رگز ه " :گونه گفت در آخر اين اتفاق افتاده بود را شرح داد. تحت رهبريش
   ".شخصيت رهبران را ناديده نخواهم گرفت

  ركسي را بنا باز اين كه متنفرم  "شبان ديگري براي من نوشت كه 
اي پس با ناديده گرفتن اين اصل بر ". ييد يا رد كنمأگران ترابطه اش با دي

در طول چند ماه چند  كرد.به تيم اضافه را كسي  هاگسترش ساختمان
 ست.ا شدهاي هفاجعتبديل به به وجود آمد و حاال شباني  هيأتدستگي در 

ه من هم ب دهند و ساختمان نيم كاره باقي مانده است.ميداوطلبان انصراف 
يي هاكنم من هم چنين دردميرنج شما را درك  "گونه نوشتم  بان ايناين ش

توانيد انجام دهيد درس گرفتن ميو تنها كاري كه شما ام هرا از سر گذراند
  " از اشتباهات است.

ر دكنم تا ياد آور تصميمات غلط من مييم را با خود حمل هاهميشه رنج
ي خود را اهآيا تا به حال رنج .كننده تصميمات آينده اصالحباشند و گذشته 

 بعد از صرف شام، دهمميتعليم  ي كه شبانان رايها؟ در دورهايدهمرور كرد
  را مروري قبلي ياد گرفتيم هاكه سالي يهام و درسنيينشميدور هم 

 " مثالً شوند.ميي به ياد ماندني شنيده هادر برخي موارد حرف .كنيممي
به افرادي كه "يا  "دهم.ميقرار نكليسا  شايخمهرگز مادر زنم رو رئيس 
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گويم هر چي دوست ميدهند نمين در هنگام پرستش انجام وحركات موز
  ". داريد بپوشيد

كه ست ا زنيا هستند. ارزشمندليكن ي واقعي و رنج آور و يهااينها داستان
ي گذشته هاسا را از تكرار خطاكلي هارنج داشتن آن يادبا به ما رهبران 

  كه به آن توجهمياستاد خوبي است ولي فقط هنگا رنج،حفاظت كنيم. 
 ٢٠ :١٣امثال  :گويم اين استمي در مورد رنجكه  كالم آخرو اما  كنيم.مي
ت به عبار ".همنشين حكيمان حكيم گردد، اما رفيق جاهالن زيان بيند "

ه ست كبه همين دليل ا درس بگير. هاي آنهارنج ديگر از تجارب ديگران و
ند؟ كنميبپرسيم چگونه عمل  هاآنآييم تا از ميبا رهبران ديگر گرد هم 

  ؟ چه بوده است هاو دليل آناند هيي ديدهاچه آسيب

اهم خومياين است كه ام هخود را مخفي نكرد يدليلي كه اشتباهات خدمت
 تكرار نكنند و رنجي را كه من بر ويلو وارد كردم رهبران ديگر خطاهاي مرا

  بر كليساي خود وارد نسازند.

 

  القدسروحنهايي  منشأ

اصول رهبري عالي  يادگيري ما است. أمنشترين ارزشمند القدسروح
داريم ميولي ما با ايمان قدم بر گردد ميما ديد  است و مشورت باعث توسعه

صداي رهبري از گوش دادن به  يهعد ناديدبُ مان.يهاو نه با ديدگاه
ايد ب هاتيم برنامه ريز در دسامبر يكي از سال گيرد.ميت أنش القدسروح

ي آخر هادرباره برنامهكرد و اسرار داشتند كه من مياتخاذ  ميتصميم مه
ك يدر حين آن برنامه و شلوغي كار پس من  موعظه كنم.هفته در ژانويه 
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ي هاو مثل هميشه كه خداوند برنامه خلوت كردمبراي دعا و هدايت را روز 
را شنيدم كه  القدسروح يزمزمهاين بار نيز كرد ميخر هفته را تعيين آ

 القدسروحبا ايمان به  ".محبت موعظه كن دربارهاين ژانويه  بيل ":گفتمي
محبت براي ژانويه به نظر من موضوع  كني،ميشوخي  ":جواب دادم
و  شادابي ،انگناهبخشش  چونپيچيده است در ژانويه موعظاتي موضوعي 

خوب و موضوعاتي از اين دست  هاآزادي از بدهكاري ، رشد در خداوند،رقيت
  .دموضوع خوبي باش "محبت" كنمميو من فكر ن نتيجه خواهد داد

در جا من را شكست داد و چند هفته بعد مجموعه  القدسروحولي الزام 
كه دهان اي هاز لحظ .تعليم دادمرا  "محبت تدريجي "يي به نام هاموعظه

آغاز شد و با خود گفتم اتفاق بزرگي خواهد  القدسروحموعظه گشودم كار به 
و  هي اخير بودهادر سال هايكي از بهترين مجموعه هاآن موعظه افتاد.
شنوم ميهر بار كه اين را  ي سراسر دنيا به نحوي از آن بهره بردند.هاكليسا

اني ه از توانايي شبآورم كه نميگردم و به ياد ميدر پيشگاه خداوند فروتن 
  .مل كردخود عمستقيماً خداوند بلكه نه استعداد حاصل شد ميخود چنين پيغا

را نگرم تصميمات عالي زيادي مي “رهبري خود  “سال  ٣٠وقتي به 
مستقيم  بلكه بركتاند هنگرفتت أكرد عالي ذهني من نش بينم كه از عملمي
كردند ميفكر  هاكه خيليو شروع ويلتصميماتي چون  اند.هبود القدسروح
بود ولي در واقع شروع ي دقيق مالي هاطرحشخصي با اي هخواست يهنتيج
ان گروه جوان و هات گرفت كه با خانوادهأاز پيغام مستقيم خداوند نش ويلو

شه از كه همياست ي تبشيري ويلو هايا مثال ديگر فعاليت شروع كرديم.
لسات و جدر كليسا يا استفاده از هنر  ودن هدايت طلبي هابراي برنامهخداوند 
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 دسالقروحاز  اطاعتقي بودند ولي با طهمه تصميماتي غير من وسط هفته.
  انگيزي حاصل كرديم. نتايجي شگفت

وجود دارد و در همه مواقع  نياز به تصميات حكيمانه در كليسا مطمئناً
 از اوو به آسمان معطوف باشد  القدسروحصداي  سويگوش ما بايد به 

شايد  .كنيمصل حا يدر فرآيند تصميم گيري نتيجه مثبتبتوانيم بشنويم تا 
ي هابه دليل نا كارآمدي راه در زمان ناچاري القدسروحبرخي از رهبران به 

التي اوئس يعني اول ام.هطور ديگر آموخت هاولي در طول سال بياورندديگر رو 
د و سازمي القدسروحمحتاج  كنم كه فرآيند تصميم گيري راميرا مطرح 

  .گرددميبيشتر  القدسروحبه توجه ما متعاقباً 

 القدسروحكافي براي شنيدن صداي  خلوتو  وقتآيا در زندگي تان 
 القدسروحي مستقيم هاالزامات روح و پيغام پذيرشوجود دارد؟ آيا آمادگي 

ا ايمان ين مواقع بتوانيد در اميآيا ؟ حتي اگر غير منطقي به نظر رسدرا داريد 
 دسالقروحتصميمات شما منبع و منشأ كه  دهيدمييا اجازه آ؟ قدم برداريد

 و هاباور تصميمات، أرا با منش القدسروحي هاوقتي رهبر رهنمود ؟باشد
 سورانهجدر سطوح باالتري تصميمات خود را تواند مي خود يكي كندي هارنج

براي تصميم گيري يك رهبر اطالع از وجود چنين منابعي اگر  .كنداتخاذ 
ز حس انداشته باشيد ممكن است فكر كنيد كه رهبران در تصميمات خود 

 جويند!ميششم بهره 
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   “رهبري خود  “هنر 

  

  

  درجه  ٣٦٠رهبري 

هار جهت چ ،با عقربه سياهكه  درا در نظر بگيريرنگ اي هي نقريقطب نما
كه كلمه رهبري به ميهنگا دهد.ميان شمال، جنوب، شرق و غرب را نش

؟ آوريد؟ جنوبميآيد كدام يك از جهات اين قطب نما را به خاطر ميزبان 
شود ذهن ما رهبران نا خود آگاه به طرف ميوقتي موضوع رهبري مطرح 

با ي يهاوقتي در كنفرانس .شودميكشيده ما  رهبريجماعت تحت 
ثابت كردن  هاتنها هدف آنبينم ميكنيم ميرهبري شركت موضوعات 

اما رهبران از اين اصل غافلند كه  توانايي خود براي رهبري جماعت است.
، شرق، جنوب، شمال ".نياز است جماعت را در همه جهات رهبري كنند "

  "غرب 
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براي مثال رهبران قوي بايد توانايي رهبري به سمت شمال و باال را 
 د.كننميخود را رهبري  تيم، هبراناز طريق روابط و نفوذ ر داشته باشند.

روابط و ارائه رويا ، كرد من در ويلو. از طريق دعا درست مثل نحوه عمل
ند كليسا باش مشايخرهبري و  هيأترا بر باال دست خود كه  تأثيرحداقل 

  گذارم.مي

رهبري به سمت شرق و غرب يا رهبري افقي روش بايد  مؤثررهبران 
 بپردازيم براي چهار جهتاگر در رهبري به  نند.كه به نفع تيم است را بدا

كنيم و تمام فرهنگ كليسا را به مخاطره ميبرد ايجاد  –همه موقعيت برد 
قي پايين و اف، پس رهبر بايد بداند چگونه به سمت باال نخواهيم انداخت.

هستند و حد وسط را در نظر غافل از اين امر رهبران رهبري كند اما اكثراً 
  گيرند.مي

 

  ا!جدال رهبري شما با كيست؟ خود شمترين سخت

 آينده اسرائيل، پادشاهداود  .نگاه كنيدرا  ٣٠ باب اول سموئيلكتاب 
اگر چه داود تازه كار  .شدميآشنا اصول جنگ با جوان كه تازه بود رهبري 

 ساخت.ميي او را هموار هاداشت و راهلطف بسياري بود ولي خداوند به او 
ه اردوگاه خود بازگشتند و ديدند كه دشمن تمام اردوگاه را بعد از جنگ ب

كودكان را با خود برده  را آتش زده و زنان و هاويران ساخته و اموال آن
  آن روز روز بدي براي او و هر رهبري بود.  است.

 اودد اب هابودند آنشان  يهاعصباني و دلواپس خانواده، سربازان خسته
نگسار س گرفتند او راتصميم دانستند پس ميقصر درگير شدند چون او را م
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ه فوراً بايد تصميم بگيرد ك شود.ميداود با جدالي سخت رو به رو  حال .كنند
 در؟ شورشيان سربازان عادي، افسران، ؟را آرام كندكدام گروه از سربازان 

در اين لحظه سرنوشت ساز داود دريافت كه قبل از ديگران . واقع هيچ كدام
ه ب گفتنبراي  جوابيد خود را رهبري كند. چون از درون فرو ريخته و باياو 

خويشتن را در يهوه خداي خود  "تيم خود نداشت پس مكاني خلوت يافت و 
 و جمع كردن باقي هاسپس تيم را تشويق به نجات خانواده "تقويت كرد

ر اگر چه اين ام را آموخت. “رهبري خود  “داود اهميت  مانده اموال ساخت.
توانيم يميد.چگونه شاز آن غافل نباولي به ندرت مورد بحث قرار گرفته است 

  با رواني پريشان و اعتماد به نفسي كه ضعيف شده ديگران را رهبري كنيم؟

ك خواندم كه ذهن مرا هاديبنام رهبر سرشناس يك از اي هاخيراً مقال
ان صرف شده بود رهبران زم شده آن مقاله خواسته به چالش وا داشت. در

شمال) و رهبري ( هارهبري باال دست، يعني رهبري مردمجوانب، همه براي 
سال  ٢٠تقريبا شان را معين كنند. او  “رهبري خود  “شرق و غرب) و (افقي 

مشتاق شنيدن نظر او كرده بود براي همين رهبري تحقيق اصول  در مورد
  بودم.

و روحي شما اجتناب  يعناصر اخالقمديريت  "ك اين بود كه هاپيشهاد
آيا  "از وقت را به مديريت خودتان اختصاص دهيد.مياست پس نيناپذير 

را به خود اختصاص دهيم و مابقي  رهبريمنظور او اين بود كه نصف وقت 
ي ديگر؟ زمان قابل توجهي بود و آن قدر ذهنم را مشغول هارا به جنبه

ا در كشو ميز گذاشتم تا مقاله ر ساخت كه به خواندن مقاله ادامه ندادم،
 از دنيل گولمناي همقال زماندر همين  حالجي كنم.خود موضوع را در ذهن 

 ين. گولمن در ابدستم رسيد "هوش عاطفي  " روشف كتاب پر يهنويسند
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اختصاص داده بود كه چرا اين موضوع مورد در كتاب وقت خود را به تحليل 
او نتيجه را اين گونه  كنند.مي رهبري هادر همه جهات و جنبهميرهبران ك

ل كنتر "يا به قول خود او  “رهبري خود  “در  هاتفاوت آن كند كهميعنوان 
  بود.  "عاطفي 

ه شود كميطبق گفته او اين نوع از كنترل خود، زماني در رهبران ديده 
 زمانكه در  كنندميحفظ  را “رهبري خود  “س أرغم مخالفت و ي علي

ود گيرند و مانع به وجميو كنترل امور را در دست  شوندمينبحران تسليم 
 اهه و مانع تغيير برنامهشوند و تمركز خود را حفظ كردميآمدن مشكل 

  شوند.مي

  

كه رهبران با شناخت نقاط قوت و ضعف و  رسدميگولمن به اين نتيجه 
ر همانطو سازند.ميرا از ديگران متمايز  “رهبري خود  “ي خود هامحدوديت

ك درباره هاخواندم به اين نتيجه رسيدم كه شايد گفتهميكه مقاله گولمن را 
  درست باشد. “رهبري خود  “اختصاص وقت به 

ي ها. به خاطر داريد عيسي در اوج فعاليتمرقس را نگاه كنيد ٥باب 
 داد؟ عيسي درميدعا، روزه و تنهايي اختصاص  فكر،تزماني را به  ،خدمتي

ري رهب “كرد يا به عبارت ديگر هنر مياين الگو پيروي  طول خدمت خود از
لوت ي خهاقوتي نو نياز به مكان يدانست برامياو  كرد.ميرا تمرين  “خود 
 كه چقدر پدر او را دوست دارد. كند ينياز داشت كه به خود ياد آور دارد.

ود خ تا بتواند رويايرا به خود اختصاص دهد  داشت تا زمانيحتي عيسي نياز 
از دست ندهد و بر يأس و وسوسه غلبه تمركز خود بر هدف را و را حفظ كند 

  كند.
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تواند آن را انجام مين رهبرو هيچ كس به جاي  “رهبري خود  “يعني اين 
كند چون كار بسيار ميك ادعا هانيست در واقع دياي هكار ساد .دهد

ران به ديگ نددهميكنند و ترجيح ميدشواري است اكثر رهبران از آن دوري 
نديشيدن ابه رشد دروني و اين كه تا  را كنترل كنند هاانگيزه بدهند و رفتار آن

از خدمت خود مسيحي  رهبريك .چندين سال پيش ندبپرداز درباره خود
من مثل تكه سنگي در حال غرق  " :استعفا داد و علت را اين گونه بيان كرد

براي خود و عزيزانم اي هفايد .عصباني و افسرده زخمي،، شدن بودم. خسته
 و تمشكالبا  جماعتدانستم ميچون  توانستم بخوابممين هاشب نداشتم.
 اهي در هم شكسته به كليسا خواهند آمد و من جهت تسلي آنهازندگي

 هاخيلي .شودميبر خشم دروني من اضافه  روزهر  چيزي در دست ندارم.
 ايمان لغزش ازكنند مياد و فكر پرسند چه اتفاقي براي من افتميهنوز 

   "ام.هولي در واقع از درون فرو ريخت ،خورده ام

ر آن رهبد كه شكست كنمياين گونه نتيجه گيري ك هااحتماالً دي
بوده است و قبل از اينكه كار به اينجا برسد  “رهبري خود  “ناشي از عدم 

يي هاوزكرد. بايد رميوقت صرف در تنهايي با خداوند براي تجديد پيمان بايد 
 دنيل گولمن .كردميمراجعه مشاوره مسيحي به يك كرد يا مياستراحت 

بود و بهاي سنگيني گويد او كنترل عاطفي خود را از دست داده ميهم 
  .پرداخت كرد

  

  خواندگي من حقيقي است؟ آيا 

مطمئنم تمام يعني  هستمميمكتب قديهمان در اين مورد من پيرو 
ز ا دعوت خاصي از طرف خداوند دارند.مسيح بر آنان است  كساني كه نام
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خود را تماماً در اختيار خداوند قرار بنابراين  تا اعضاي عادي.گرفته  هاشبان
؟ نقش من در اين جاي من در بدن مسيح كجاستدهيد و از خود بپرسيد 

  ملكوت چيست؟ 

ما جان ا " ويد:گميچنين پولس درباره خواندگي خود  بياوريد كهبه ياد 
به پايان رسانم و  تنها اگر بتوانم دور خود را، انگارمميخود را بي ارزش 

ا خدمتي كه همان م،به كمال انجام دهام هعيسي يافت خدمتي را كه از خداوند
براي پولس اولويتي جز كار خداوند وجود  "اعالم بشارت فيض خدا است. 

نتيجه اين خواهد بود  مزيت و بركت بزرگي است. خواندگي دركنداشت. 
دانستن  شود.ميايجاد  يو قوت و اعتماد جديدشده  هدفمندزندگي كه 

ز ا بخشد.مياهميت خدمت ما هر روزه هدف و معنايي بيشتر به زندگي ما 
  م برد كه از خواندگي خود مطلع باشيم.يبهره خواهميهنگا هااين

من اين است  كه يكي از وظايف اصليام هي اخير متوجه شدهادر سال
يا هنوز خواندگي من در شباني ويلو و كمك آ" :كه هر روز از خداوند بپرسم

كنم به ميوقتي تاييدي دوباره دريافت  "ي سراسر جهان است؟هابه كليسا
  دهم.ميحركت با قوتي دو چندان ادامه 

وظيفه شماست كه از خواندگي خود  ايدهرهبري خوانده شد راياگر ب
رت ييد خداوند باشيد و در صوأمشتاق تباز، قلبي  با نيد.اطمينان حاصل ك

جديد  يدايتو هكنيد صداي او را بشنويد عدم تاييد از حركت بايستيد و سعي 
خواندگي  يش از پيشپيافتيد  دوباره يييدأاگر از خداوند تاز او دريافت كنيد. 

  قرار دهيد. تانرا در اولويت زندگي خود 
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   روياي من واضح است؟آيا 

با تصويري مخدوش هدايت كنم؟ اي همردم را به آيند متوانميچگونه 
 ادنقرار د دهيم.ميخود در ويلو اختصاص  يرويابيان هر سال ما شبي را به 

چنين شبي پيشنهاد من بود و هر سال اين كار را براي ياد آوري به خودم 
ان ميويار يچنين شبي مرا مجبور به صحبت صريح درباره دهم.مي  انجام

 چنين شبي را به روياي خود اختصاص دهد.بايد معتقدم هر رهبري  كند.مي
اين تصويري از آينده است كه خدا  ":گوييمميچنين ما در شب رويا در ويلو 

بخشيده و ما در راستاي رسيدن به اين اهداف حركت خواهيم كرد و اگر 
در . تداشخواهيم  ياوتاتحاد و تمركز بمانيم ما كليساي متفدر دعا، رانه صم

از آن با  قبل هاهفته كنيم.ميآماده  استقبال از چنين شبيويلو خود را براي 
 هادهيم و در نمودارميي آينده را مورد بررسي قرار هارهبران اصلي برنامه

كالم و كنيم ميدعا  هاساعت نويسيم.ميرا  هاي مختلف آنهاجدولو 
 " :پرسيممي. در آخر از خداوند كنيمميت خوانيم و نتيجه را يادداشمي

در آن  "؟ انجامش دهيم خواهيميما آيا اين كاري است كه تو از  خداوندا،
هر سال اسرار دارم چنين فرآيندي را  دهيم.ميرا ارائه  يشب روياي واضح

  طي كنيم چون به عنوان شبان اين كليسا نياز به رويايي واضح دارم.

  

  ؟ ور استاق خدمت در من شعلههنوز آتش اشتيآيا  

يفه اشتياق رهبر وظ نه داشتانگ كه تازه ايدهتا به حال از خود پرسيدآيا 
 شايخمسال گذشته يكي از  .خودِ رهبر. دانيدميجواب را كنم ميكيست؟ فكر 

 براي صحبت در كليساي هاكليسا از من پرسيد چرا با اين حجم كاري شب
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ي هاساختمانمع كردن هدايا براي ساخت براي جاي هكوچك و دورافتاد
در  ". تازه بماند وتر  اشتياق منتا  " :در پاسخ گفتم روي؟ چرا؟مي جديد

راي احداث ب در كاليفرنياي يادامه توضيح دادم كه چند سال پيش به كليسا
 شدم كسي مرا به كنارميطور كه وارد سالن  همين سالن جديد كمك كردم.
و موكت را كنار زد و كف سيماني كليسا را به من  آن سالن بزرگ كشاند

زمان ساخته شدن در زمين سيماني خيس همه اعضا كليسا اسم  نشان داد.
عزيزانشان كه ايمان نياورده بودند را حك كرده و وقتي سيمان خشك شد 

  و روي آن را با موكت پوشاندند.  ه بودآنجا باقي ماندمياسا

ايستند و براي نجات عزيزان خود ميا جداران آنحاال هر ماه ايمان
-سر برگشت به شيكاگوبراي براي او توضيح دادم كه  كنند.ميرانه دعا صم

 ايهي تازهاافقبه من بخشيد و اي هشوق تاز هاولي حركت آن گم بودمدر
مطالب بهتري براي موعظه داشتم مالقات آن  تأثيراز  .در ذهنم روشن كرد

نياز است تا ديگران در ويلو با من همراه اي هزو متوجه شدم كه شوق تا
   گردند.

بهتر  كند پسمياگر كمك به كليساهاي ديگر چنين شوقي در من ايجاد 
برگزار  WCAاز طريق  كنفرانس هاوقت بگذارم.ما صد هاآناست براي 

   كنيم.مي

و  كشندميي در حال رشد مرا به كناري هابرخي اوقات شبانان كليسا
ر ما ايجاد يم تا شوقي تازه دئنياز است سالي يكي دوبار اينجا بيا " :گويندمي

لي و ندديرسميويلو خجالت زده به نظر  بهآمد مرتب  از رفت و هاآن "گردد.
 دانستند.ميآن را براي خود نقطه قوتي 
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  دهم؟ميرا گسترش  هادهم و آنميآيا عطاياي خود پرورش 

اگر به سرعت قادر  بينيد كدامند؟ميود عطايي كه در خ ٣كوتاه:  يامتحان
بگويم در  بايد ."تكان بخوريد "به شما بگويم  بايدنيستيد  هاآنبه بيان 

خواهم سريع ميشوم و مي "اختالل باليني همدردي"چنين مواقعي دچار 
هم يد اكنم. شميخواهم به شما بي احتراميابراز همدردي بكنم پس بدانيد ن

توانند عمل خود را توجيه مين هاآناشناس دارم ولي نياز به درمان و رو
آموزد يمرهبران بايد عطاياي خود را به ترتيب بدانند.كالم خدا به ما  .نمايند

خواست قرار خواهند  زپرورش عطاياي خود مورد باعدم كه رهبران براي 
عطيه ولي من  ٦يا  ٥، ٤به برخي  عطيه بخشيده، ٣خداوند به من گرفت.
ام هخوانده شدو  بينمميدر خود  را "بشارت و تعليم  رهبري، "عطيه  ٣فقط 

ي به همين دليل هر كتاب را گسترش و بهبود بخشم. هاكه با نهايت توان آن
 ٣كنم و با افرادي كه در اين ميرا مطالعه باشد عطيه  ٣مربوط به اين كه 

گز فراموش هر به طور مداوم ارتباط دارم. هستندتر عطا از من باتجربه
 در در مقابل خداوند مورد باز خواست قرار خواهم گرفت.روزي كنم كه مين

 زمينه مشتاق تمجيدي از سوي او هستم. ٣آن روز جهت وفا داري در اين 
 “كنيد؟ طبق اصل ميآيا براي گسترش عطاياي خود تالش  همكاران،

 هر رهبر نياز دارد كه چنين عمل كند. “رهبري خود 

 

  يت من وقف عيسي است؟ آِيا شخص

وقتي اعتماد كامل همراهان  طلبد.ميي اخالقي وااليي هارهبري ويژگي
و پيرمردم  شما ببينند.را در خود را كسب خواهيد كرد كه صداقت كامل 

هر بار كه شخصيت  نخواهند بود و ناپايداري اخالقي هارهبران با ويژگي
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 چند افتد.مياه آن به مخاطره نيز به همراو رود رهبري مي سئوالرهبر زير 
كه به او سپرده شده  “رهبري خود  “وقت پيش يكي از پرسنل از وظيفه 

 من در بخشي بود به دليل عدم همكاري برخي از پرسنل خسته شده بود.
مسئول بود تحقيق كردم و به تدريج واقعيت مشخص شد. برخي او كه 
اب يا جو د،يآميلي خودش نو كند،همه را به جلسه دعوت مياو  ":گفتندمي

   "!دانيم كجاستمييا اكثر مواقع ن ،دهدمينرا  هاتلفن

 ي او مستقيماً بههابا او قرار گذاشتم و با دوباره سنجي ادعاهاي هم تيم
فن شوي يا جواب تلميوقتي سر ساعت مقرر براي جلسه حاضر ن "او گفتم 

وقتي در ساعت كاري  ي،كنميبي ارزش بودن را القا حس دهي به مردم مين
معلوم نيست كه كجا هستي اين باعث رشد بي اعتمادي نسبت به تو خواهد 

 ،بايد مشكل پرسنل را حل كنيمما  .توستشخصيتي  تمشكال هااين .شد
 كه وقتي شخصيتام هديد هادر طول سال "!بايد از آنجا برويپس تو بايد 

رساند و نهايتاً كل خدمت را ميافتد به تمام تيم آسيب ميرهبر به مخاطره 
  دهد.ميقرار  تأثيرتحت 

خواهد باعث چنين اتفاقي ميان پرسنل خود شود؟ مطمئناً ميچه كسي 
 ؛روري نولنداز خداوند سرودي  رايب هميشه در خلوت خود خواهم.ميمن ن

  گويد: ميخوانم كه ميرا 

  

  عنانم را به دست گير القدسروح

  يت كنرا هدام جان و ذهن و بدن

  ،بگذار بر هر آنچه تو را خشنود نكندانگشت 
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  آنچه تو را محزون سازد، بر كن از ريشه و

  "م را به دست گيرعنان القدسروح "

  خود اوست. يبله بر عهده؟ كيست يحفظ شخصيت رهبر به عهده

  

  ؟ امتكبر خود غلبه كرده ربآيا 

، ستدايميكبران خدا در برابر مت "نويسد كه مياول پطرس  كالم خدا در
 " گويدميبه عبارت ديگر به ما رهبران  ".بخشدمياما فروتنان را فيض 
  ؟ خداوندبا خواهيد يا ضديت ميفيض را  انتخاب با شما است،

دانيد كه در خالف جهت باد حركت كردن مياگر قايقراني بلد باشيد 
 شچقدر دشوار است ولي بر عكس در جهت موافق حركت كردن آرامش بخ

نيد كنيد؟ اگر فروتني پيشه كميانتخاب با شما است،كدام را انتخاب  و ساده.
براي  .ايدهلطف خداوند با شما خواهد بود و اگر متكبر بمانيد در برابر او ايستاد

رين روش دهد بهتميقرار  تأثيرتحت چگونه اينكه بدانيد تكبر رهبري شما را 
آيا  "دوستان خود بپرسيد:  همسر و، همكاران ها،مياز هم تي پرسيدن است.

؟ اگر شويمياحساس  يبينيد؟ در كالم من تكبرمي يدر رهبري من تكبر
گر مايل به ا پس احتماالً متكبر هستيد. دي بپرسيتسئواالچنين توانيد مين

نيست ولي بهتر است كه خداوند ما اي هحركت در خالف جهت هستيد مسئل
آن  سالقدروحدعا كنيد  ر خود غافل نباشيد،از تكب را در مسير همراهي كند.

 براي غلبه به تكبر خود كنيد. مشورتدارد با اساتيد و مشاورين ميرا بر 
  تالش كنيد.
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  ام؟ چيره شده هاآيا بر ترس

كه كليساي اي هاز شبانان غم زد دارد.ميترس انسان را از حركت وا 
 از "يري ايجاد نكردي؟چرا تغي " :پرسمميدر حال فرو پاشي است  هاآن

چرا قدم اول را  " :پرسممياين را بازاريان مردد به ارائه محصوالت جديد 
كه نسبت به موضوعي حق به جانب هستند  ياز سياستمداران "؟ بر نداشتي

است  اين هاو جواب اغلب آن چرا در عموم صحبت نكردي؟ " :پرسممي
سازد.من از اين اصل ميترس ما را بي حركت و خنثي  "!ترسممي "كه

  . دهدميقرار خود تأثيرتحت نيز تصميات مرا ترس نيستم و  يمستثن

ميليون دالري براي  ٧٠اي هكه تصميم به شروع پروژ ٢٠٠٠در سال 
ين ا از آينده در ذهن داشتيم. يروشن تصويرگرفتيم  هاگسترش ساختمان

ين مرحله، آخر تصويب شده بود. انمديرجلسه رهبري و  هيأتدر موضوع 
اگر طرح  "ولي قبل از آن به ذهنم رسيد كه  اين طرح بود.ميارائه عمو

زحمات ميتماكه متوجه شدم و  ".نخواهي داشت يبرگشت هشود راميعمو
تمام اعتبار جهاني ما در خطر  سال اخير به مخاطره خواهد افتاد. ٢٥ما در 

ميليون دالر  ٢٠اگر  ": خود گفتم شد و دوباره باميبيشتر  مترس خواهد بود.
 ساالنه كسري بياوريم چه؟ چرا ويلو را نااميد كنيم؟ اوضاع خوب است،

قدم اشتباه همه چيز را به مخاطره  دهيم.ميتعميد  هزاران نفر را بشارت و
  چرا ريسك كنيم؟ خواهد انداخت و

رهبري مرا مختل ساخته است و يوحنا  ،زماني رسيد كه متوجه شدم ترس
زيرا آنكه در شماست بزرگتر از آن  " :گفتميخاطر آوردم كه  را به ٤ :٤

آيا خداوند با من سخن گفته  ": پرسيدممياز خود  ".است كه در دنيا است
اگر در اين طرح  آيا در صورت شكست من را دوست خواهد داشت؟؟ است
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رفتم ميت كلنجار سئواالبا اين ؟ آيا به آسمان خواهم رفت شكست بخورم
  يتاً شجاعت برداشتن اين قدم آخر را پيدا كردم.ولي نها

  اندازد.ميغلبه بر ترس وظيفه رهبر است چون ترس اهداف را به خطر 

  

  دهد؟ ميقرار  تأثيرمشكالت دروني رهبري من را تحت 

 خود يهرا در زندگي گذشتفقدان نا اميدي و  همه ما تجربه شكست،
 اند.هيا غلط شكل دادآن تجارب شخصيت كنوني ما را درست  داريم.

رهبراني  ".ي بر من نداشته استتأثيرام هخانواده يا گذشت " بگويم متوانمين
اشتباه كه بهاي  يكه از اصل دروني خود غافل هستند معموالً تصميمات

جماعت  هاخود بزرگ بيني آن وكنند ميسنگيني براي كليسا دارد را اتخاذ 
از ه كاي هبرنام .نيستنداز خداوند صالً اكه كند مي  ييهارا اسير برنامه

  ت گرفته است.أنش هاي خود آنهانياز

ه هر هفت ه دارند.اراضي نگ دارند تا مردم راسعي نيز رهبران ديگر برخي از 
چه  .كنندمي اين اشتباه را مجددا تكرارسنجند و ميميزان رضايت مردم را 

ار الت مردم را گرفتكسي مسئول حل مشكالت دروني ما است تا اين مشك
  خود ما رهبران مسئوليم.بله نكند؟ 

هنوز و ام هزمان قابل توجهي را در دفاتر مشاوران مسيحي صرف كرد
 تسئواالتا به امروز فهرستي از  در ارتباط هستم.مجرب با دو مشاور  هم

چرا  " :دارم كه هميشه همراه من هستند. مانند اين سئواالتاي هگيج كنند
به يم، نركه اقتدار نياز بودزماني چرا او را تشويق كردم؟ چرا ؟ مگفت آن را

  "؟ خرج دادم
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هبران ر با كمك دوستان، دهم.بسر و سامان  هاوظيفه من است كه به نگراني
  دانم. ميالزم ميرا اقدا “رهبري خود  “ اصل روحاني يا مشاوران مسيحي،

  

  تحمل سرعت خود را داري؟

 ماني داشتم.ااوضاع روحي نابس ٩٠در اوايل دهه  همانطور كه قبالً گفتم
در من بود. به خود  “رهبري خود  “دليل آن عدم وجود  بگويم متوانمي

اي كردم و عطايمين تحمل را درك رساندم.بسياري خانواده و دوستان آسيب 
 نزديك بود خدمت را در آمار و ارقام خالصه كنم. گرفتم وميخود را ناديده 

رعتي با س ":آورم در رستواني نشسته بودم و اين جمالت را نوشتمميبه ياد 
 ".دهم،كار خداوند را در خود نابود خواهد ساختميكه كار خداوند را انجام 

ثر از آن روز اشك در چشمانم حلقه أنشينم متميهنوز كه در آن رستوران 
  زند.مي

 دسالقروحو  "؟افتهميداره  يخدايا چه اتفاق ": وقتي به خود آمدم گفتم
 نابزرگتر از ده يهه كسي تو را مجبور كرده كه لقمبيل چ"، پاسخ داد

ييد و تشويق چه كسي جز خداوند هستي؟ چه كسي تو أبرداري؟ به دنبال ت
س هيچ ك تكان دهنده بود. هاپاسخ "زندگي كني؟  يرا مجبور كرده اينطور

رهبري ي هايأتهنبود. نه خود جز خودم باعث سرعت بيش از حد خدمت 
 در آن رستوران نشسته بودم ونه خانواده و نه دوستان هيچكس مقصر نبود. 

  تنها مقصر خود من بودم.

رعت توانيم سمياين است كه فقط خود ما  بپذيريمحقيقتي كه بايد 
ي كاري من هاسال برنامه ١٥براي  تعيين كنيم. مانخدمتي را براي مناسب
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سي چراك" :پرسيدممياز خود  از دست داده بودم. ام راپر بود و كنترل زندگي
  "بينند كه در حال تلف شدن هستم؟مين كند؟ميبه من كمك ن

د و فهميدم مسئوليت تعيين مبه ياري من آ “رهبري خود  “نهايتاً اصل 
داوند به فيض خ كنم.ميبا من است و تا به امروز از اين اصل پيروي  هابرنامه

توان گفت ميسال بعد از آن دوران  ١٢ا در دست گرفتم و نهايتاً افسار امور ر
 مم و تنها تعيين كننده سرعت حركت زندگي و خدمتهستتر از هميشه راضي

و همسرم شاكر سرعت كنوني خدمت و رهبري خود به خاطر  خودم هستم.
منفي سرعت نامعقول خود در نزديكان خود  تأثيرما رهبران از  زندگي هستم.
لين با تمام وجود وقف كليساي محلي است و تمام تالش خود  غافل هستيم.

  خارجي كرده است. را براي حمايت از من در خدمت ويلو و سفرهاي داخلي و

او  اما عدم تعادل در زندگي من باعث باري اضافه بر دوش او شد.
مر اين اداد و ميخانه و خانواده را به تنهايي انجام مربوط به ي هامسئوليت

با كمال ميل  محدود شدن زمان براي گسترش عطايا و خدمتش شد.باعث 
گذاشتم اما مثل شبانان ديگر از همسرم انتظار داشتم ميزمان براي فرزندان 

روابط  اشتباه بود، اين كار من بودن من را درك كند. "كار خدا "وقف 
هر ي خدمت و زندگي، سرعت باال .ه بوددچار مشكل كردخانوادگيم را 

  دهد.ميرا تحت فشار قرار اي هدخانوا

ي كه امروز را پشت سر گذاشيتم و براي روابط هابه فيض خدا، آن روز
از تر روشنما ي خوب براي امروز و آينده هاروز شادمان هستيم وتازه شده 

اما اين شرايط را مديون كنترل سرعت خدمت و زندگي  هميشه است.
ن شرايط شما را نجات نخواهد داد رهبران متوجه باشند كسي از اي هستيم.
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ت سالموظيفه شما است چون و خدمت تعيين سرعت زندگي  جز خود شما.
  .شما به آن وابسته استو ازدواج  خانواده

  

  آيا محبت من نسبت به خداوند و مردم افزايش يافته است؟ 

يچ ه ؟ همسر؟ گروه خانگي؟دكيست كه محبت شما را شعله ور ساز يهوظيف
كه محبت خداوند و  به عنوان يك رهبر است شما ن وظيفه من واي. كدام

عمق رابطه با خداوند به  ١١در فصل  افزايش دهيم. ماني هامردم را در دل
خواهم به قسمت دوم يعني به ميدر صفحاتي از اين فصل  خواهم پرداخت.

  ديگران بپردازم.كردن محبت 

ه در نتيج اوند هستندي خدهاگفتم مردم گنجينه ٨همانطور كه در فصل 
و در اين صورت هر روزه قلب ما از  محسوب شوندي ما نيز هاگنيجينه بايد

است كه ميوظيفه كليسا محبت به مرد سر شار خواهد شد. هاآنمحبت 
اي هزندگي ام به نقط ازاي همتأسفانه در دورولي  را دوست دارد. هاآنخداوند 

عجيب به رو به كاهش است.  ديدم محبت من نسبت به مردمرسيدم كه 
ه در تابستان رسد اما ميزان محبت من براي مردم در اولين تعطيالتمينظر 

را براي وقتي خدمت پرهياهو در ويلو  هابعد از سال ويلو مشخص شد.
 منظور داشتيم. ما شيكاگو را تركام هگذراندن تعطيالت تابستانه با خانواد
راي مردم آن شهر بصادقانه بگويم م. كرديم و در شهر كوچكي مستقر شدي

سئوليت م مشكل من نيست،اين  " :گفتمميبا خود من اهميتي نداشتند چون 
م براي مردبه گشودگي االن آن روزها قلبي  ".من در دفتر شيكاگو است

  نداشتم.
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س پ دانستم درست نيست.ميقصد توجيه بي تفاوتي خود را داشتم ولي 
تم خود را طوري مديريت كنم كه محبتم نسبت گرفخدمت تصميم  هاسالاز 

بيشتري در طي هفته براي به خلوت تعطيل  يهابه مردم كاسته نشود. روز
 چندين سال .شروع كردمدر اين زمينه را و مطالعاتي رفتن اختصاص دادم 

  را نگه مپيش مرد جواني كه شنيده بود شبان هستم در ميارنيا جايي كه قايق
 سال داشت و تازه از زندان بيرون آمده بود. ٢٥من آمد. او دارم به ديدن مي

 ،براي من گفت و از من راهنمايي ش رااز مشكالت خود ياو ليست بلند باالي
  پول يا هرچه كه نياز است درخواست كرد.

وش گبه سخنان او ديدم پس صبورانه ميميل به تغيير را به وضوح در او 
آن  ".به تو خبر خواهم داد ين باره فكر كنم،ذار در اگب " :دادم و به او گفتم

به ط شرايهمه  " :ي كردم احساسم را براي لين بگويم. به او گفتمشب سع
 بايد حساب اشتباهات گذشتهش، احتماالً مابقي زندگي، است ضد اين جوان

 ار شاشتباهات د.چون او قطعاًكمك نكن او اگر كسي بهد البته را پس بده
يجاد ادر زندگيش راتي مثبت يتغي دتوانميكمك  لي با. وتكرار خواهد كرد

  " بيا سعي كنيم كمكش كنيم.د. كن

 .مموافقت لين تعجبي نداشت بلكه از موافقت خودم با خودم تعجب كرد
سفم كه بايد اعتراف كنم از باري كه براي سرنوشت آن جوان داشتم أمت

رون از بحران بي با كمك مالي و پيدا كردن شغلي ثابت او را متعجب بودم.
تعامل من در آن  بينم و با هم دوست شديم.مياو را  هاتابستان آورديم.

من  به القدسروحمدام  داد.ميرا نشان  “رهبري خود  “تابستان با او نتيجه 
 ده.شتر قلب تو براي مردم گشوده در حال رشد هستي، بيل، " :گفتمي

  "ادامه بده!
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دانم محبت مي ه روي مردم نخواهم بست.قلب خود را ب باري ديگرهرگز 
چگونه رهبري  رشد خواهد كرد. يخدمت ادامه چنينمن نسبت به مردم در 
از محبت عظيم سر شار تصميمات و قوت خود را  خواهيم بود اگر بينش،

  داريم؟ نه اخداوند نگ

نيد بيميمسير ادامه دهيد همين  در؟ اگر در چه وضعيتي استقلب شما 
قدم  هاآنيي كه در هالطفاً به مسير .ايدهيافت نمودن افراد رشدكه در محبت 

توانيد يمبا برنامه ريزي ات الزم را اعمال كنيد. تغيير .مل كنيدأداريد تميبر 
 .شرق و غرب، جنوب، شمالنمودن ترقي نمائيد. محبت خود براي رهبري  در

 يامتياز كه چهولي مهم نيست  رهبر بايد رهبري در همه جهات را بياموزد.
قوي نيستيد و خواندن اين اگر به اندازه كافي  كنيد.ميكسب  هدر هر دور

الت اوئيد و سنكنم دوباره بخواميپيشنهاد  فصل اوقات شما را تلخ كرد،
 كبر،ت شخصيت،، ، عطايااشتياق رويا، خواندگي، مطرح شده را از خود بپرسيد.

 خداوند بياوريد. به حضور مشكالت دروني، سرعت و قلب خود را ،هاترس
 ودكه براي بهبميبگذاريد خداوند حقيقت زندگي شما را نشان دهد و هر اقدا

  انجام دهيد.را نياز است  “رهبري خود  “ جنبه رهبري يعنيترين مهم
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  رهبريك دعاي 

  

  

  

   "!من را براي رهبري تعليم ده، خداوند"

روزي در  ام.هدر حضور خداوند داشتاوقات پر بركتي  زمان قايق راني
 :تمكردم و نوشميفكر  “رهبري خود  “درياچه ميشيگان در مورد پتانسيل 

را ام خواهم مهارت رهبريمي باشم، يرهبر بهتريك خواهم ميخداوند  "
 به در محضر تو حاضر نشوم. هابهبود بخشم تا روزي شرم سار از غفلت

درست قرار ده و مسير درست را به من  را در مسيريكمك تو نياز دارم م
   "نشان ده.

 سالقدروحبا هدايت  جمالت كه حالت دعايي داشتدر حين نوشتن اين 
بعد  و در عهد عتيق و جديد را به خاطر آوردمام هزندگي رهبران مورد عالق
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 چقدر تحسين بر انگيز استها شدم كه واقعاً قدرت رهبري آناز آن متوجه 
  "و قدرتي به زندگي من ببخش. تأثيرچنين ؛ خداوندا  " :و دعا كردم

  

  .بگردانمرا مانند داود  وندا؛خدا

به ام هدليل عالق .استداود گذارد ميبسيار  تأثيري كه بر من اولين رهبر
آن روز در قايق دعا كردم خداوند،خوش  او خوش بيني او در رهبري است.

تو در زندگي و خدمت را  بيني داود را به من ببخش تا ظرفيت درك حضور
از روز اول داود به واسطه ايمان خود به خداوند دست به كارهاي . پيدا كنم

به قدرت  را تصور كند. او هاتواند آنمينكه هيچ رهبري زد اي هخارق العاد
ز حركت او را ا شائول نتوانست ،نترسيد جلياتخداوند آنقدر باور داشت كه از 

با اعتماد بر خداوند در  .دهنداو را شكست ستند دارد و دشمنان نتوانوا 
د د.با خويكشميداشت و انتظار قوت و فيض او را ميي او گام بر هامسير

  .چنين نياز دارم خداوندا گفتم من به قوتي اين

از ايمان او سرچشمه داود خوش بيني كه و نا اميدي س أي زمانحتي در 
و بيمار اكب زنا شد نخست زاده مرت تشبعوقتي با ب .را حفظ كرد گرفتمي
دانست به خاطر گناه او پسرش ميخوش بيني دست نكشيد و از داود  .شد

در افتاد اما خداود  يشبانه روز در روزه و دعا به رو ٦پس  مريض شده است.
وقتي از او پرسيدند كه چرا روزه گرفتي و دعا  به او نبخشيد. جان پسر او را

داند؟ شايد خداوند مرا فيض عنايت فرمايد  چهكسي  " :كردي در پاسخ گفت
  ) ٢٢ :١٢دوم سموئيل ( ".و طفل زنده ماند
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شايد  شود: كسي چه داند؟ميخوش بيني داود در اين جمالت ديده 
شايد خداوند براي من بجنگد،كسي چه داند ؟ خداوند رحم كند،كسي چه داند

  شايد خداوند مرا با لطف خود غافلگير سازد.

حتي در شرايط غم زده انتظار عظمت و محبت خداوند را  بينافراد خوش 
  همه ما نياز داريم. نياز دارم. رهبري خود من به چنين خوش بيني در دارند.

 به چنين خوش بيني نياز دارند.هستند هم تحت رهبري ماكه ميمرد
هر روز موجي  هاآن گردند. لبريزخوش بيني دارند تا با هر روز نياز  هاآن

 هاكنند كه به آنميدريافت  هاي منفي را از رسانههان از گزارشيكسا
تياج احمردم  "شودمياميدي در افق ديده ن، روزگار تاريكي است " :گويدمي

ر كه اوضاع بهت " :دارند كه از فردي بر حسب ايمانش اين جمله را بشنوند
لم ظ اه،گن را لمس خواهد كرد. هاقوت تبديل كننده مسيح زندگيشود. مي

  "بست. و رنج را خداوند بر خواهد داشت.كليسا ابواب جهنم را خواهد

كردم كه ميبعد از آن مداوم دعا پيش آمده سپتامبر و بحران  ١١بعد از 
خداوندا به من خوش بيني داود را ببخش،كمك كن به ياد داشته باشم تو 

 اراده ون و رهايم كي ترديد هااز سايه بخشنده و رحيم هستي. قوي،، زنده
انند مرا مببخش.  به مني تازه در زندگي و كليسا هاتوانايي براي ايجاد راه

 مانايماسطه به من كمك كن تا مردم را به و ساز تا اميد را جاري سازم.بداود 
اكنون بيش از هر موقع به خوش بيني داود  به خوش بيني دعوت كنم.

  نيازمنديم.

  داريد؟يي دعاآيا شما هم نياز به اينچنين 
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   .بگردانن ا، مرا مانند يوناتونداخدا

اود و او دوست عزيز د فتم.ان بيابعد از داود طبيعي است كه به ياد يونات
 خت.ساميي رث برحق تخت پادشاهرا وا پسر شاه بودن او پسر شائول بود.

بود ولي موقعيت او در زندگي به قلب او چيره  ياو رهبر باهوش و با استعداد
 خداوند ظرفيت "كنم ميانديشم دعا مين اكه به يوناتميهنگا .نگرديد

   ".به من ببخشرا محبت كردن يوناتان 

در جواني مورد لطف او قرار گرفت. داود محبت يوناتان قابل توجه بود و 
ن آولي تصميم بر  بداندبراي تاج و تخت  يتوانست او را تهديدمياگر چه 

روز در قايق دعا كردم  يك يش كش كند.گرفت كه محبت خود را به داود پ
 .خواهم رهبري باشم كه مردم را فداي خدمت خود كنممين؛ خداوندا "كه 

د يوناتان با قلبي مانن به من قلبي مانند يوناتان ببخش.براي محبت كردن  "
هر از گاهي به ياد آور كه  كاسته نخواهد شد. مديگر از محبت نسبت به مرد

حبت م وخته است كه بوته آزمايش ايمان محبت است.عيسي مسيح به ما آم
دهم مرا براي ميترجيح  زندگي و رهبري من است.موفقيت سنجش  مالك

از آن روز  .مي خدمتيهاتژي و برنامهااستر ،هامحبتم به ياد آورند تا رويا
  بخشد.بكنم تا ظرفيت محبت يوناتان را به من ميمسرانه دعا 

  

  .بگردانوسف مرا مانند ي؛ خداوندا

يوسف به خاطر  .يوسف را به ياد آوردمهمانطور كه در حال دعا بودم 
 دعا كردم يكي از قهرمانان من است.بينم ميكه در شخصيتش  يكمال

به قدرت رسيدن يوسف ناگهاني  ".خشبپاكي يوسف را به من ب خداوندا،
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مراه ه قوانين با تكبر نسبت به ديگران و يي معموالً هابود و چنين قدرت
 ثيرتأرهبر يك احتماالً به عنوان  آورد.ميدانيم قدرت فساد ميهمه  .شودمي

گويد او تا مياما همانطور كه كالم خداوند  .ايدهآن را بر جان خود حس كرد
  ماند. پاكمالي و رسوايي اخالقي ، به آخر از فساد سياسي

را  “ رهبري خود “كنم مييوسف چگونه به چنين كمالي رسيد؟ فكر 
آن باز خواست خواهد به خاطر ديد كه روزي نزد خداوند ميهدايتي مقدس 

ق دانست اخالميانديشيد و مييوسف هر روزه به اخالق گرايي رهبري  شد.
گيرد. ميت أاز قلبي وقف شده و ذهن و جاني پاك در مقابل خداوند نش

  اخالقي او تا آخر عمر با او همراه بود. يهاارزش

احتياج دارم تا جماعت تحت رهبري به من اطمينان  يمالبه چنين ك
سا را ي كليهاوسوسه نخواهم شد و ارزش با مسائل دنيويداشته باشند كه 

دانم تنها ميبتوانند به من اعتماد كنند. بايد  هاآن با دنيا مبادله نخواهم كرد.
راي بو  ماين است كه در حضور خداوند بمانيي تنها هاراه حفظ چنين ارزش
  قوتي نو در دعا باشم.

را به خاطر  " .لبيك اي خداوند مرا هم بفرست " :گويدميميقدي يسرود
ولي روح سركش من از رفتن و  كند.ميآورم كه زندگي مرا توصيف مي

جنگي  در .نمگي خود را انكار كدتوانم خوانمياما ن .فرستاده شدن منزجر است
و با دعا و اعتراف انزجار را تبديل به  زنمميروحاني به اميال خود افساري 
دهم.نوشتن ميالزامات را در اولويت قرار خط الزام خواهم ساخت و تا آخر 

اگر شما به چنين تمركزي  سازد.مياين موضوع مرا متمركز  هاهر روزه دعا
نياز نداريد خداوند به شما بركت دهد ولي من محتاج اين نظم و تمركز 

  هستم.
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هر رهبر بايد  ده او را بفهمم.اوتي با خداوند نياز دارم تا ارهر روز به خل
موانع رفتن و فرستاده شدن خود را بشناسد تا بداند كه چگونه انضباط روحاني 

لف ي ديگران تهاوقت خود را با روش نياز است تا اين موانع برداشته شوند.
 ،اداوندخ " :مآن روز دعا كرد يد.هر رهبر روش مخصوص خود را دارد.ننك

رسانم،كمالي مانند  كمالرا كه تو به من سپردي به اي هخواهم وظيفمي
   ".يوسف به ببخش

  ور؟شما چط از ما رهبران به چنين دعايي نياز داريم. بسياريكنم ميفكر 

  

  .بگردانمرا مانند يوشع ؛خداوندا

به نظر من  م بودن يوشع را به من ببخش.ممص ابعد دعا كردم خداوند
 :لحظه رهبري يوشع زماني بود كه در مقابل جماعت ايستاد و گفتبهترين 

ي خود برگزينيد كه را عبادت كنيد.... من و خاندانم يهوه را اهمين امروز بر
  )١٥ :٢٤يوشع ( .عبادت خواهيم كرد

قسمت اعظم رهبري تصميم گيري و ترغيب ديگران به تصميم گيري 
ه سپس ديگران را ببرسند و قاطعانه به نتيجه رهبران بايد  درست است.

 اگر يوشع كليساي من و يوشع چنين كرد. دعوت كنند.سوي آن تصميم 
داد و خطاب به ميكرد مطمئناً روياي واضحي ارائه مي يشما را رهبر

   ".ما در حال رفتن هستيم، وقت تصميم گيري است " :گفتميجماعت 

جات رساندن پيغام نكرد بعد از مياگر يوشع كليساي من يا شما را رهبر 
ه گناهان ، آيا بايد تصميم خود را بگيريدزود ب دير يا جويندگان، " :گفتمي

راي ب يگانه راهاز  يا كنيد تا فيض خداوند را دريافت كنيدميخود اعتراف 



  
انهجسور يرهبر    

٢٠٦ 
 

آلود به سادگي خواهيد گذشت؟ بايد تصميم خود را بگيريد نجات جهان گناه
خواست موضع خود را در مورد مي يساي كليوشع از اعضا و انتخاب كنيد.

 هاشاگرد بودن و حل درگيري ي خانگي،هاگروه خدمات داوطلبانه، عضويت،
اتفاقي خداوند را جالل تواند مينيوشع باور داشت كسي  مشخص سازند.

م. من چنين باوري دار را انتخاب كنند. مسيحبايد پيروي از  هابلكه آن دهد،
د و ن، و دشوار و پر بها بايد خداوند را پيروي كنمردم با تصميات حساب شده

  چنين تصميماتي هستند. ترغيب كننده جماعت به گرفتنرهبران 

ي هاگيريهر روزه نياز است ما رهبران مسئوليت بيشتري را در تصميم
 ياد آور شويم زندگي و رشد روحاني هاآنبه بايد  سرنوشت ساز مردم بپذيريم.

وعي كه زندگي و خدمت را احاطه كرده ازلي است موض شوخي نيست. هاآن
م انديشميهمانطور كه به يوشع  د.ندار تصميمات جدي نيازبه  هاآنپس 

   ".به من مصمم بودن يوشع را ببخش خداوندا، " دعا كردم

  

  .بگردانمرا مانند استر  خداوندا،

ا از خد شآن زن جوان را به خاطر داريد؟ بعد از به ياد آوردن داستان
   ".شجاعتي مانند استر به من ببخشد "خواستم 

ابل توانست در مقمياو  به خاطر زيباييش در موقعيت رهبري قرار گرفت.
توانست موقعيت خود را حفظ كرده و از ميپادشاه منكر مردم خود شود يا 

چه كرد؟ او از جماعت يهودي او به يا داريد  شرايط بحراني دوري كند.
آنگاه نزد پادشاه  :روز براي او در روزه و دعا باشند.گفتشبانه  ٣خواست كه 
استر (.هرچند خالف قانون است و اگر هالك شدم، هالك شدم، خواهم رفت
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 هالك شدم.هم كار درست را انجام خواهم داد و اگر هالك شدم  )١٦ :٤
  استر همه چيز خود را براي كار خداوند به مخاطره انداخت.

گرفت يا ميت نأشجاعت او از جنون نش اگر هالك شدم هالك شدم.
يي وجود دارد كه هااو معتقد بود ارزش نبود. هاترشح هورمون تأثيرتحت 

   "!شومميهالك  "ها بايد زندگي كرد و اگر نياز شود براي آن هابراي آن

 كنم.يم   نگرم با خود فكرميموقعيت ضعيف كليساها به برخي اوقات كه 
 " ا نسلي از رهبران با شجاعتي چون استر نياز استكه براي نو شدن كليس

ي حقيقت روز جديد در كليسا شروع شده.! كافي است " :هند گفتاخو هاآن
طبق كالم خدا ادامه بر  يروش جديدبا تازه نمايان گشته است.كليسا را 

خواهيم داد. بايد به خواندگي خود پاسخ داده و اگر هالك شديم هالك 
  شديم.

م شجاعت رهبران جهت حركت در مسير تغيير كليسا قلب از ديدن عد
 بينم.يمآيد، به خصوص وقتي كه اين پتانسيل را در كليسا ميمن به درد 

 خواهم بهمي. بينممين هاكليسان روح جديدي در ددميولي رهبري براي 
 ي،ابار زنده ؟ همين يكدهيدكي قرار است كاري انجام "رهبران بگويم كه 

  .كن شجاعانه رهبري "گردي!يمنديگر بر 

  خواهم از شبانان در خواست كنم كه اگر تو كاريميبرخي اوقات 
د كليسا را .كسي بايبيايد ديگري كنار برو و بگذار كس تواني انجام بديمين

در  هاارب تكبر من نباشد.از اميد وارم اين گفته نشان  شجاعانه رهبري كند.
كه چه ام هو به فكر فرو رفتام هكرد و بزدلي خود اعتراف ترسدعا به 

درست برعكس عمل نكردم.  انهچون شجاعام هيي بر ويلو وارد كردهارنج
  استر كه شجاعانه مردم را رهبري كرد.
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زحمات ساليان  چون كنمميفرار اغلب از اعمال شجاعانه به اين دليل 
 ه كافي ضرر كردهبه انداز "گويم ميخود  ااندازد و بميما را در ويلو به خطر 

وقتي چنين افكاري به سراغ من  "را ندارم يتحمل ريسك بيشتر ايم،
 ،دهمميكار درست را انجام  "گويد ميرم كه وآميآيند استر را به خاطر مي

  "هالك شدم، هالك شدم

به شجاعتي همچون استر نياز دارم خيلي از ما رهبران به چنين شجاعتي 
  نياز داريم.

  

   .بگردانمانند سليمان  مرا ؛خداوندا

كردم حكمت سليمان در نظرم ميرهبران فكر عمل كرد همانطور كه به 
   "!ببخشمن به را از حكمت سليمان اي هذر ؛خداونداً "آمد و دعا كردم 

اگر به روزگار اكثر رهبران بنگريد مردان و زناني را خواهيد يافت كه در 
 د.در تصميم گيرهاي رهبري هستنانديشند و مردد ميبستر به جاي خوابيدن 

به چه چيزي احتياج داريد تا براي پرسند ميبرخي اوقات مردم از روي لطف 
لطفاً .دعا كنيدبراي حكمت لطفاً  "دهم كه ميو هر بار جواب  ؟تان دعا كنيم

   "دعا كنيد در همه امور نظر خداوند را تشخيص دهم.

در چنين  به رو هستم. ور WCA ويلو و ي جديدي درهاچالشهر سال با 
 هامواقعي چشمان جماعت به من دوخته شده تا به عنوان رهبر راهي به آن

مردم را  بخشدميتوان بدون حكمتي كه خداوند ميچگونه  نشان دهم.
كنم شما هم مثل ميمحتاج حكمت سليمان هستم و فكر  ؟ردراهنمائي ك
  من باشيد.
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   .بگردانمرا مانند ارميا  ،خداوندا

قتي و آيد.مياو به خاطرم  "اصالت احساسات  "انديشم ميقتي به ارميا و
ي او بر هاكه خدمت او در اوج نبود و همه آمار و ارقام بر عليه او بود و پيغام

دبين و ب است اورسيد مغلوب شرير گشته ميي نداشت و به نظر تأثيردم رم
د در ميان گذاشت و ارميا احساسات خود را صادقانه با خداون تلخ نگرديد.

  او گذاشت خداوند جانش را تازه سازد. اعتراف كرد كه تنها و ترسان است.

انساني خدمت ارميا در طول زندگي او هميشه در افول بوده  گاهاز ديد
س خود را انكار نكرد و جهت أو ي ولي او به خواندگي خود وفادار ماند است.

 س را به اميد تبديل كرد و اعتمادأاو ي تسلي قلب خود را رو به خداوند گشود.
نويسد ميچنين  ٢٣-٢٢ :٣در مراثي ارميا او  خود را در خداوند محفوظ داشت.

 ،ندشوميهر بامداد تازه  هاآن، پذيردميهرگز پايان ن، محبتهاي خداوند "
   "وفاداري تو عظيم است

 و به خوبيمان را خوب بلد بودم انقاب زدن در اوضاع نابس در گذشته
س أدانستم وقتي اوضاع خدمتي تعريفي ندارد و يميو كردم مينقش بازي 

يم قانع سازم كه اوضاع خوب هازندگي را فرا گرفته بايد مردم را با لبخند
 ولي قلب خودم كنممردم را راضي  متوانميبعد از مدتي متوجه شدم  است.

ربطي به تظاهر  شودميي كه در ارميا ديده چه؟ متوجه شدم اميد و اعتمادرا 
فا از لمس و ش صادقانه احساسات و دريافتبه بيان نداشت بلكه  هانقاب و

ته مانند ارميا داش يچقدر ما نياز داريم احساسات اصيل .شودميمربوط  خداوند
  كنيم.و تجربه را درك و لمس او تا وفاداري در خداوند  باشيم
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  .بگردانمرا مانند نحميا  ؛خداوندا

و رهبري ابررسي ز بزرگترين رهبران عهد عتيق است و نحميا يكي ا
اما الزام او به تجليل و تقدير از ديگران گويد. ميبه ما نكات آموزنده زيادي 

  دهد.ميخود قرار  تأثيرهمواره مرا تحت 

روز كار مداوم براي ساختن ديوار اورشليم  ٥٢دانيد بعد از ميهمانطور كه 
ت كه خواسمياو  گران وفادار خود ترتيب داد.نحميا مراسم تجليلي براي كار

قدر زحمات خود و يكديگر را بدانند و خداوند را جهت همراهيش در  هاآن
ي پر مشقت شاكر باشند.كالم دقيقا اين مهماني باشكوه را توصيف هاروز
ر و سذوق  يكه نبود چنين مراسمات كندمينحميا به من ياد آور  كند.مي

 از هر موقعيتي براي برگزاريبايد خواهد ربود و ما رهبران  از كليسا زندگي را
  استفاده كنيم.ميچنين مراس

براي ترغيب و تشويق اعضاي تيم به خصوص  هاروشيكي از بهترين 
   مات تجليل و قدرداني است.سبرپايي چنين مراي بلند مدت هادر خدمت

اهميت  يا،نحم كمك كن تا مانند ؛خداوندا"آن روز در قايق دعا كردم 
ويلو مراسمات تجليل با به بعد در ما از آن روز  ".را درك كنمميمراسچنين 

ت از دس قدردانيرسم شده كه هر كنفرانس را با  شكوهي برگزار كرديم.
تا ارزش خواندگي خود را به ياد آوريم و مزيت  رسانيمباندركاران به پايان 

ات بعضي اوق .ص شودمشخبيشتر  ميكنميچه كه براي ديگران انجام آن
تا دير وقت لذت  هاو غذا هاكنيم و از نوشيدنيميپر  تمام رستوران را

يق و تشو ما يكديگر را به خاطر خدمتمات خنديم.ميگوييم و ميبريم. مي
  كنيم.مي تحسين
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  ؟هاي خود در نظر داريدميبراي هم تي قدرداني خاصيآيا مراسم ! رهبران

  

  .بگردانطرس خداوندا، من را مانند پ

بعد از نحميا ذهنم معطوف رهبران عهد جديد و پطرس گشت.كالم 
 همان ي خوب، بد و زشت شخصيت پطرس را توصيف كرده است.هاجنبه

ل نكات قابدوري كنيم صد البته بايد ي بد او بايد هاطور كه ما از جنبه
ديشم انميوقتي به او شخصيت پطرس را مد نظر داشته باشيم. تحسين 

كرد.اگر چه ميفهمم رهبري بود كه اهميت پيش قدم شدن را درك مي
 كه تالش كرد موفقهم ميآب ترسان بود و هنگاروي پطرس از راه رفتن بر 

 نشد ولي بايد توجه داشت كه او تنها شاگردي بود كه از قايق بيرون رفت.
ي ماند ولميي خود نهادرست است كه سر قول اين يعني پيش قدم شدن.

او اولين كسي بود  .زدميي خود را هاحرفنفر تنها كسي بود كه  ١٢بين در 
او در  به مسيح موعود بودن عيسي اعتراف كرد. كه در جماعات مختلف

البته در باغ جتسيماني كنترل خود را از دست  جالل دادن خدا پيش قدم بود.
ست شداد و گوش آن سرباز را بريد ولي توجه كنيد كه پطرس بي تفاوت نن

  كرد.ميبايد كاري  را دستگير كنند.منجي و دوستش  هاتا آن

و  سمترميولي هنوز برخي اوقات از پيش قدم شدن  .بسيار فعال هستم
  رهاما در دفت بينم.ميچنين  اين نيزرا ديگر  انرهبربسياري از كرد  عمل
 كنيم و به جايميكليساهاي خود را نظاره  يهافراز و نشيبنشنيم و مي

موري اچنين كه در  يكرد ديگر رهبران دهيم عملميپيش قدم شدن ترجيح 
اهد سر خو هاآنمطمئناً خطايي از  كنيم. نقد و بررسيرا اند هپيش قدم شد

چقدر بهتر خواهد بود كه ؟ ما چهاند هحداقل تالش خود را كرد هاآنزد ولي 
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ر هستند مانند پطرس به ديگران كه در امور ملكوت پيش قدم و نوآو
  .گرديمبكرديم كه در پيش قدم بودن مانند پطرس ميبپيونديم.كاش دعا 

  

   .بگردانمرا مانند پولس ، خداوندا

شدت اشتياقي ؛ خداوندا " :در آخر آن روز به پولس رسيدم و دعا كردم
   ".چون پولس به من ببخش

كي از در ي هابراي سال غريبه نيستند. ميبا چنين مفهو هاشيكاگويي
ه ميراثي كه مايكل جردن ب ي ورزشي پيش رو بوديم.هارويدادترين تاريخي

باقي  هاكاگويييش بينواسته استعداد ورزشي خود به جا گذاشت هميشه در 
تعهد كاري و ميل به رقابت و پيروزي در  تمركز، خواهد ماند. شدت اشتياق،

  او نمايان بود.

از انرژي  يمرحله ديگر را وارد هاميشدت اشتياق مايكل تمام هم تي
ريف گذشت تحليل رفتن قوت تيم حمياز بازي  ميوقتي ك ساخت.ميمثبتي 

ازنده تيم حريف ب ": ديديم و تنها پيغام مايكل براي تيم خود اين بودميرا 
  باخت.ميتيم حريف بازي و روحيه خود را  "است!

مسيح  يشدت اشتياقي برااز چنين پولس رسول تنها يار مسيح است كه 
   :شدت اشتياق او مشهود استخوانيم ميرا  اووقتي رساالت  .برخوردار بود

انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به مياما جان را براي خود بي ارزش "

 "به كمال انجام دهم.ام هپايان رسانم و خدمتي را كه از خداوند عيسي يافت
  ) ٢٤ :٢٠اعمال (
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ا راي هكوشم تا جايزمي نراي رسيدن به خط پايا... ب. كنممياما يك كار "

    ".بدست آورم كه خدا براي آن را در مسيح عيسي به باال فرا خوانده

  )١٤ – ١٣ :٣فيليپيان (

 "ي شما خرج خواهم كردهاپس من با شادي بسيار هر چه دارم در راه جان "
  ) ١٥ :١٢دوم قرنتيان (

  ) ٢١ :١فيليپيان ( " .دزيرا مرا زيستن مسيح است و مردن سو "

 " .برد،پس شما چنان بدويد كه ببريدميدر ميدان مسابقه تنها يكي جايزه "
  )١٥ :١٢(اول قرنتيان 

جنگ نيكو را " :شدميدر زماني كه آماده رحلت و سخنان مشهور او  

م دو( ".امهمسابقه را به پايان رسانده و ايمان را محفوظ داشت جنگيده ام،
  )٨ -٧ :٤ تيموتائوس

 :گويدميچنين نهايت خطاب به پيروان عيسي در قرون بعدي در  و
كه  ها.. نه تنها به من بلكه به همه آن. اكنون تاج پارسايي برايم آماده است"

  )٨ :٤ (دوم تيموتائوس " اند.همشتاق ظهور او بود

  

  بجنگ! ايمان را محفوظ نگه دار! به پايان رسان!

به سختي از پولس احساسات خود را  التيجمچنين  خواندنبا آن روز 
كمك كن تا تمركز خود را  ؛خداوندا" :در قايق دعا كردم پس كنترل كردم.

به جايزه بدوزم كه تو در مسيح بهر آن مرا به باال فرا را حفظ كنم و چشم 
مك ك، ترين مسابقه جهان بدومكمك كن تا با تمام قوت در مهم خوانده اي.
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جنگ  كمك كن تا بهر جالل و پرستش تو. برنده باشم كن تا در آن مسابقه
اي هنيكو را تا آخرين ذره انرژي در وجودم بجنگم و خدمتي را كه تو سپرد

خواهم يمشدت و اشتياقي اينچنين  " .بدارمرا محفوظ  مايمان به اتمام رسانم.
 در مسابقه با تمام جانكه يكل جردن ادرست مثل م رانم.بس را عقب أتا ي
 البته الزم به ذكر است كه قصد مقايسه بسكتبال و ملكوت نيست، .دويدمي

هميشگي آن عمل ما در ملكوت جاودانه خواهد بود و نتيجه  تأثيرمسلماً 
 مسيح عيسيدادن جالل براي به نظر زمان آن رسيده كه از خداوند  است.

   بطلبيم.اي هتاز اشتياق

 هامل كنيم و آنأت يماست همين االن در مورد سخنان پولس ك خوب
  تكرار كنيم. كنيم و مرتباًرا ملكه ذهنمان 

انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به مياما جان را براي خود بي ارزش "

 "به كمال انجام دهم.ام هپايان رسانم و خدمتي را كه از خداوند عيسي يافت
  ) ٢٤ :٢٠اعمال (

ا راي هكوشم تا جايزمي نخط پايا ... براي رسيدن به. كنممياما يك كار  "

 " است. بدست آورم كه خدا براي آن را در مسيح عيسي به باال فرا خوانده

  )١٤ – ١٣ :٣فيليپيان (

. ي شما خرج خواهم كردهاپس من با شادي بسيار هر چه دارم در راه جان "

  ) ١٥ :١٢دوم قرنتيان ( "

  ) ٢١ :١پيان فيلي(".زيرا مرا زيستن مسيح است و مردن سود "

 .پس شما چنان بدويد كه ببريد برد،ميدر ميدان مسابقه تنها يكي جايزه  "

  )١٥ :١٢(اول قرنتيان  "
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جنگ نيكو را " :شدميو سخنان مشهور او در زماني كه آماده رحلت 

م دو( ".امهجنگيده ام، مسابقه را به پايان رسانده و ايمان را محفوظ داشت
  )٨ -٧ :٤ تيموتائوس

 :گويدميدر نهايت خطاب به پيروان عيسي در قرون بعدي چنين و 
كه  ها.. نه تنها به من بلكه به همه آن. اكنون تاج پارسايي برايم آماده است"

  )٨ :٤ (دوم تيموتائوس "اند.همشتاق ظهور او بود

 .رسيمب “رهبري خود  “تا به فيض خدا به قوت حقيقي  كندميما را بنا  دعا
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  گر خداوندمراهي احياه

  

  

  

 ،هاخداوند در رهبري ما چه اهميتي دارد؟ فراي مهارتو حمايت همراهي 
وجود نياز داريم؟ آيا چيز ديگري ما رهبران به چه  ،هااستعداد تجارب،

در  ١٣اول قرنتيان باب  همراهي احيا گر عيسي مسيح براي ما حياتي است؟
و فرشتگان  ني آسماهااگر به زبان " :هددمياين مورد ديد گاهي ارائه 

 زنگي پر سرو صدا و سنجي پر هيا ،ولي محبت نداشته باشم، سخن گويم
رهبري، توان تشكيل تيم و تعيين اهداف را  عطاياگر  "هو بيش نيستم 

داشته باشم ولي در جالل مسيح و نمايان ساختن محبت او ناتوان باشم در 
  خواهد بود. يم بي ارزشانظر خداوند كرده

اگر حقوقم را به تنگدستان دهم و در زندگي روزمره به نيازمندان كمك 
يم هاكنم ولي خوي و منش من شايسته نام عيسي خداوند نباشد تمام كرده
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با همراهي فروتنانه عيسي مسيح هرگز شكست نخواهم ، اما ناچيز خواهد بود
را مهار و نيات را  نفس ده را قوتي نو،اار قلب وهمراهي اوست كه  خورد.
  سازد.ميمطهر 

دانستم كه از دعا غافل ميبودم آنقدر خود را مستقل  يوقتي رهبر جوان
تر ولي حاال بالغ .كه تحت رهبري من بود آسيب رساندم يبه هر كسو  شدم

 :و حاال اين سه باقي مانده است هستم و دوران كودكي را پشت سر گذاشتم.
 .س و محبت به افراد تحت رهبريأاميد در ي ند،از خداو ايماني براي پيروي

ولي بزرگترين اينها محبت است،كه حاصل همراهي هميشگي فروتنانه با 
  عيسي مسيح است.

  

  رهبر: قلبي تسليم ايبرترين عط

من تاك هستم  "گويد ميآشنا هستيد كه  ٥: ١٥با كالم خداوند در يوحنا 
   من در او ميوه بسيار ماند وميي آن كسي كه در من هاو شما شاخه

گويد اگر ارتباط خود را با او حفظ كنيم ميعيسي با اين وعده  ".آوردمي
خالقيت و ثمرات رهبري شما را جهت جالل خداوند پرورش خواهد  قوت،

 مستمراي هچنين رابطاند هبينم كه نتوانستمياما هنوز رهبران بسياري را  داد.
  .داشته باشند خودخداوند را با همراهي احياگر  و

در مورد رهبراني كه كه ميهنگا .گويند از خود شرمسارندميبه من  هاآن
حفظ و مطالعه  دعا، ،و در بودن در تنهايياند هخود را تحت تربيت قرار داد

اعتراف خود را با چنين ها آنمعموالً اند هخود را در انظباط قرار دادكالم 
صيتي اختالل شخ ؟هستمن مشكلي آيا در  "رسانند كه ميي به اتمام سئوال
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مداوم با عيسي مسيح راه به طور توانم ميچرا ن ؟وجود دارديا روحاني در من 
؟معموالً نظر من اين است او را با خود داشته باشمروم و همراهي هميشگي 

راهي منحصر به فرد براي اتحاد ، خود را نيافته اند "مسير روحاني " هاآنكه 
   ا عيسي مسيح.حيات بخش ب

ي مختلف به همراهي خود هاسالها پيش متوجه شدم رهبران از ديدگاه
 هاف آني مختلهاكه ديدگاه هچنين تنوعي باعث شد كنند.مي نگاهبا خداوند 

ي هاسيرم "در همان زمان كتابي به دستم رسيد به نام  را در نظر داشته باشم.
به اين موضوع معطوف  را بيشتر منوشته گري توماس كه فكر "مقدس 
كنم جايي براي اين كتاب در كتابخانه خود در نظر ميپيشنهاد  .ساخت
  بگيريد.

ا به م نزديكيي مقدس مانند درهايي هستند كه باعث احساس هامسير
ز ي متفاوت نياهاو استعداد هارهبران هر كدام با شخصيت گردند.ميخداوند 

اين فصل به تعدادي از اين مسيرها و در  به مسير منحصر به فرد خود دارند.
يدوارم رهبران بتوانند از اين طريق مسير و ام پردازممي هاشرح برخي از آن

احيا كننده خود را با خداوند از سر  يهمنحصر به فرد خود را بيابند و رابط
  گيرند.

  

  بر پايه ارتباط  مسيري بنا شده

رشد و ثمرآوردن در  افراد كه براي برخي از ايدهآيا تاكنون متوجه شد
خواهند اين كار را به ميزندگي با مسيح دشوار است مخصوصا زماني كه 

ثل دانند درست ممي شكنجهنوعي اين افراد تنهايي را  ؟تنهايي انجام دهند
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مطالعات كتاب  هاآن شود.مي هاآنسلول انفرادي. تنهايي باعث نااميدي 
  تأثيركم اهميت و كم  گيردميكه به صورت انفرادي صورت را مقدس 

ان تبديل ش اگر در جلسه ي پرستشي تنها بنشينند آن جلسه براي و دانندمي
ن اي دانند.ميمرگ بدتر  خدمت انفرادي را از شود وميمنفي اي هبه تجرب

  رشان با خداوند نيز بهت زماني كه با ديگران در ارتباط هستند ارتباط افراد
ارتباط خود را با خداوند به تنهايي  كنند مسيرميعي شود و زماني كه سمي

   .شوندميبپيمايند دچار رخوت و سستي روحاني 

را خواهيد  هاجمع قرار دهيد فوراً پيشرفت روحاني آن را در هاآنوقتي اما 
 حضور فيزيكي خدا را لمسحتي  كنندميوقتي به طور گروهي دعا  ديد.
 سازد.مي توانمندرا مشتاق و  هايمان داران آنمطالعه كالم با ديگر ا .كنندمي

تي خداوند وق كنند.ميحاصل  وقتي با تيم هستند از خدمت رضايت بيشتري
راي ب هاكنند، پرستش آنميرا آشكارا به همراه باقي ايمان داران پرستش 

   .يابدميمعنايي دو چندان  هاخود آن

 شان د بر پايه ارتباطجهت همراهي با خداون هاآنواضح است كه مسير 
آن  راز اين مسير آگاه گشتند و ب يرهبرانوقتي چنين  است. با ديگران استوار

فقط  اين رشد گوياتكيه كردند طوري از نظر روحاني شكوفا خواهند شد كه 
 هدر اين مشخصزنم خيلي از رهبران ميحدس  .پذير بوداز اين طريق امكان 

هبراني رشد روحاني خود را بر چنين ين رچه خواهد شد اگر چن همسان باشند.
  حقيقتي متمركز سازند.

ي بود به شدت ناراض شدن نبود وقت براي تنهااز شناسم كه ميشباني را 
ج خلق او را كمنفي داشت  تأثيربر او  يمدتتنهايي طوالني  جالب اين كهو 

اگر چه از . دنآورميافكار پريشان به ذهن او هجوم و  ساختميو عبوس 
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 تنهايي بر او كامالً  تأثيرتنهايي قصد در حضور خداوند بودن را داشت اما 
  برعكس بود.

 ٢يا  ١روحاني خود  يهاخلوتچندي پيش به او پيشنهاد كردم كه در 
 بود.ت وي سئواالي همه چهره او گويا با خود همراه سازد.نيز را ديگر نفر 

 ديگران "؟شد ب خواهدمحسو روحاني خلوت آيا اين چيز اصال توانم؟مي  "
ي طوالني خلوت و تنهايي با خداوند هااو را متقاعد ساخته بودند كه دوره

ولي در مورد او اين فرمول باعث  .موني است براي محك روحانيت افرادآز
ي هااكنون كه وي ديگران را با خود به خلوتشد ميو نااميدي روحاني ا

د خوو  هرا بر رشد روحاني خود ديد هاي آنبه سزا تأثيربرد ميروحاني خود 
  شود.مياو نيز باعث رشد و ترغيب و تشويق ديگران 

براي مدت طوالني به خلوت رفته  تواندمياگر يك رهبر به خاطر اينكه ن
و اوقاتي را در تنهايي با خداوند به سر برد نااميد و شرمسار باشد در واقع 

و به همراه ديگران و در اممكن است  بركت بزرگي را از دست داده است.
ميميتي صنزديكي و ، با خداوند دست يابدبه نزديكي خاصي  هابا آنارتباط 

  . كه هميشه مشتاقش بوده است

  

  مسير ذهني

رگير د يچنين افرادي قبل از پيشرفت روحاني بايد ذهنشان با موضوع
شنوند ميشان را  كه شهادت افراد از كار خداوند در زندگيميهنگا .شود
  "اصل ماجرا چيست؟ مرجع الهياتي آن كجاست؟"پرسند: مياز خود  هاآن
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  چنين افرادي رازگاهان خود را با خواندن چند تفسير از آيات شروع
يدادهايي و رو هاكالس سمينارها، ي فلسفي،هابه كتاببيشتر  هاآن كنند.مي

 ذهن قانع دانند بدونمي دهد گرايش دارند.ميرا تغيير  هاآنكه طرز فكر 
 وقتي كه در مورد موضوعي قانع گردند، گشوده نخواهند داشت. يشده قلب

كه مارتين لوتر ميهنگاهمانند  .را متوقف كند هاتواند آنميهيچ چيز ن
ت را درياف جان كالوين اصل حاكميت خدا حقيقتي را در مورد كالم فهميد،

لو يگر چيزي جد و و چاك كولوسن برتري جهان بيني مسيحي را درك كرد
  نبود. هادار آن

همراه خواهند ساخت و نيز وجان خود را  شدن ذهنشان قلب با متقاعد
يز نپولس رسول  كنم،ميفكر  .خواهد يافتپرورش  هااعتقادي راسخ در آن

از نظر او تبديل دنيا به  داشت.ميقدم بر خود در مسير ذهني اين گونه 
پولس به جنبه عقالني ذات بشر  .ه نو شد ذهن ما ميسر خواهد بودطواس

 متعلق به خداوند باشد همه وجودِ انسان معتقد بود كه اگر ذهن  .كردميتوجه 
  را همراه خواهد ساخت.او 

 ادي شعله ور است.رفلسفي در چنين اف يهاپيروزي در بحثبه ميل 
 ي عميق خجل هستند وهابينم كه از پرداختن به افكار و ايدهميرهبراني را 

با  اهكنند رهبري آنمياحساس  دانند.ميطبيعي به شرارت  يرا تمايلآن 
 ولي حقيقت اين است خواهد رفت. سئواليي زير هامطالعات در چنين زمينه

كه اگر ذهن خود را دخيل نسازيد تدريجاً قواي روحاني خود را از دست 
  خواهيد داد.

آورم كه مياطر كنم، لي استروبل را به خميوقتي به چنين افرادي فكر 
او با ذهني متقاعد  سال درباره مسحيت مطالعه كرد. ٢قبل از ايمان آوردن 
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 فلسفه، براي تفريحايمان او  هاحاال بعد از سال قلب خود را همراه ساخت.
  كند تا روح خود را تغذيه كند.ميمطالعه نيز باستان شناسي را  تاريخ و

كشفيات باستان شناسان به از خواندن  تيم ما بودوقتي لي عضوي از 
يح مسي را نزد شكاك دانست اين كشفيات هر بي ايمان وميآمد او ميوجد 

يار بسمدارك  "گفت: ميآمد و ميسراسيمه به دفتر من  آورد.ميبه زانو در 
فقط  و من "آوردند؟ ميكنند ايمان نميمستدل است چگونه افرادي كه فكر 

  زدم.ميلبخند 

فحص ذهني دست بر دارد زندگي روحاني او نيز از رشد از ت اوروزي كه 
ون چ داريد خجل نباشيد. اواگر شما هم تمايالت فكري مانند  خواهد ايستاد.

خداوند را با تمام ذهن  به واسطه آن رشد روحاني شما ميسر خواهد شد.
  ببيند.را او با خود  همراهي هر روزهِ تأثيرمحبت كنيد و 

  

  مسير خدمت

 خود احساسرا با  اوتاكستان خداوند عرق نريزند همراهي  برخي تا در
را مثل ما بقي ما كالم  هاآن هستند. گراافرادي عمل هاآن كنند.مين

ز ولي وقتي كه ا .خوانندميكنند و سرود ميخوانند، در جلسات شركت مي
شادي و زندگي را در عيسي مسيح  ، ارتباط،نزديكيپرسي چه وقت مي هاآن

 "هنگام دعا و پرستش "يا  "در جلسات "كني؟ منتظر جوابي مانند ميحس 
دانم داوطلب ميوقتي كه " "در حال خدمت  " :خواهند گفتچون  نباشيد.

  ".در انجام كار خداوند هستم كمك كردن
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آنقدر وقف خدمت است  گونه است. اينما ت رهبري أيكي از اعضاي هي
ي هاچند روز را در قسمتاي ههفت كه به رو به روي كليسا نقل مكان كرده و

 از او پرسيدم كه چرا اين كار را كند.ميمختلف به صورت داوطلب فعاليت 
چون هرگز حس نزديك تري به خداوند ندارم جز  " :كني؟ جواب دادمي

و املكوت  براي خدمت به ديگران دراي هوسيلبه عنوان يي كه هازماني
 ميان جمع دررا  گذشته اوچند ماه ميد در مراسم تع "كنم.ميانجام وظيفه 

دانست خدمت مياو  .نجات يافته غرق در اشك بود هاديدم كه از نظاره صد
 در ورود اگر خدمت را از او بگيريد، او در نجات اين افراد نقش داشته است.

  را روي او خواهيد بست.در به مسير نزديك شدن به خداوند 

 متكي به اين مسير باشيد.اگر شما هم چنين فردي هستيد پس 
ضور كنم كه حميپيش بيني  خود بنا كنيد، نزدروحاني جهت خدمت ميتي

  .خواهيد چشيدخداوند را هر روز بيشتر 

  

  مسير تعمق

ركت ح هميشگيكه خارج از مسير  بودندافرادي همواره در تاريخ كليسا 
 هاآن يلداليكنند. بنا به ميجنجال پرهيز  و اين مسيحيان از جار اند.هكرد

فعاليت و ارتباط با ديگران به  در حال هاآنافراد پيرامون كه كنند ميدرك ن
 افراد توان بي حدي در تنها ماندن دارند.د و جالب است كه اين برنمي سر

براي  هاي بدهيد. آنيك كتاب ادبي خوب يا شعر كتاب مقدس، هابه آن
  ناپديد خواهند شد.چند روزي 
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ردند. گميدارند كامياب ميق قدم بر اني كه در مسير تعمچنين افراد زم
ديشند و انميبه نيكويي خداوند  هادانند ساعتميتنها بودن با خدا را كافي ن

عمال ا هاي روحاني آنهاظرفيت دعا و پرستش انفرادي بااليي دارند.گيرنده
  كند.ميروند دريافت ميخداوند را در هر جا كه 

در آنجاست كه اين افراد خود را از جامعه  "سير تعمق م"ولي جنبه منفي 
ي باعث شده مسائل هاحساسيت آن كنندميبينند و حس ميمسيحي مجزا 

يعت زيبايي قلمرو طب هاآن كه براي ديگران بي اهميت است را جدي بگيرند.
 فاوتبي تران چگونه اپرسند كه ديگر ايماندميكنند و از خود ميرا مشاهده 

  گذرند.ميزيبايي همه ر اين از كنا

و ما را به خدمتي با شفقت  كنندميل وجدان بيدار جامعه عمل امث هاآن
انديشند كه دردمندان زياد و ياري ميبا خود  كنند.ميت وفراگير دعو 

 واقعي يهما را معطوف به چهر ديد گراييآلبا ايده. كم هستند كنندگان
ريشان اغلب پ .برخوردارندغني  يدورنياتز اتعمق گرايان  .گردانندمي ملكوت

 دهند.ميي خالق پرورش يهاايدهخود ير ارسند ولي در ضمميحال به نظر 
آيند ولي با سرود يا كتابي قلب ما را به مياگر چه جدا از ديگران به نظر 

 .كنندميجلب را به حقايقي ناديده از خداوند  هاو ذهن دارندمي  واجنبش 
ايجاد ا او ببيشتري شناسيد با احتياط ميدر پيرامون خود ايي را اگر تعمق گر
د وقت ح با تعمق بيش از هاكنند آنميرهبران نابالغ اغلب فكر  ارتباط كنيد.
د و كننميتعمق را درك اهميت كنند ولي رهبران با تجربه ميخود را تلف 

هايتاً ن ا مصون نگاه دارندافكار خود ر بتوانند اگرزيرا د. ندانميميالزارا  نياز آن
  .شود كه كل كليسا بركت بيابدميباعث 
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به خود  تگرا هستند نياز است نسبرهبراني كه در اصل تعمق
 خشندگي به خرج دهند و ساعات بيشتري را به تعمق و تفكر بپردازند.بميك

 هارسد ولي در ورودي آنميبراي ديگران عجيب به نظر  هارفتار آناگر چه 
 همين تعمق و تفكر است.ضور خداوند به ح

  

  مسير فعالين

 در فعاليت و كه خود راميهنگا يگرايان چنين اشخاصخالف تعمقبر 
در  نند.كميبينند قرابت بيشتر به خداوند احساس ميجدال با محيط اطراف 

الصانه آيند و خميواقع با استفاده از پتانسيل خود به صورت كامل به شوق 
گردند و ميسف أها متديگران با ديدن آن .شوندميند ارضا از حضور خداو

 ولي از اين وضعيت را دارند، هاحتي برخي از روي دلسوزي قصد نجات آن
 هاآن چنين خدمت و زندگي را دوست دارند. هاشوند كه آنمينهايتاً متوجه 

 و نكرده است را مجبور هاآنسرعت زندگي خود را انتخاب كرده اند،كسي 
 ترخواهند سريعميهم باز  باالترين سرعتدر الب است كه اين گروه ج

  حركت كنند.

اگر ه كبيشتر فكر كنيد ؟ دانيدمي خلقتآيا وجود چنين افرادي را اشتباه 
 .گرفتيمقرار نكنوني در وضعيت  كليسا از تاريخ كليسا حذف كنيد هاآن

ا به ايتفيلد كيا جرج و درباره شخصيت جان وسلي كه شيفته خدمت بود،
كرد يا دي ال مودي كه همراهان خود را از بيش مينهايت قوت موعظه 

 مسيري كه اين مردان و گذاشت مطالعه كنيد.ميفعالي خود متحير باقي 
با نهايت سرعت از  هاآنشروع شد و  زمان درك دعوتشاناز  زنان پيمودند،

ر اموميتما مسيرن طي حيآن روز تا پاي جان به حركت خود ادامه دادند و در 
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وند اگر از آنان بپرسيد چه وقت نزديكي بيشتر به خدا ساختند. پوياترملكوت را 
وقتي از روي ايمان مشغول كار  "خواهند گفت:  هايد؟ آنكنمي  احساس

خالت جز د يو اميد هستمميدان جنگ با تاريكي در وقتي كه  خداوند هستم،
به خداوند نزديكي زماني  ": گويندمي در ادامه .بينمميدر خود نخداوند 

كنم كه آخرين ذره انرژي فيزيكي و روحاني ام در ملكوت ميبيشتري حس 
ين تا آخر :به خداوند بگويمبتوانم روم ميبه خواب  و زماني كه شود.صرف 

ري از ين شرايط است. مقدابهتر هابراي آنو اين  "تالش كردم. ذره جان 
 باور كنيد از چنين هستم.اين  مخبرم چون خود درونيات چنين افرادي با

برخي از ما از  من مجنون خداوند هستم.ولي  كنمميمجنون بودن دفاع ن
گونه خلقمان كرده  گويم خداوند اينمي واقعاًشدت خدمت شرمساريم ولي 

  برد.ميشناسد و از ما لذت مياست. به حضور او بياييد او ما را 

  

  مسير خلقت

اس ين طبيعت احسارتباط با خداوند را ما در بترين يكنزدچنين افرادي 
را  هاگرا و طبيعت دوست هستند. وقتي كه طبيعت آنطبيعت هاآن كنند.مي

 چه كوه باشد يا جنگل و دريا و بيشه زار. گردند.ميسرا پا احيا  كندمياحاطه 
د ننسبت به صداي خداو گيرد،ميرا طبيعت فرا  هاوقتي كه گرداگرد آن

راي ب كنند.مياز طبيعت مفاهيم روحاني استخراج  هاآن .گردندميتر حساس
ير را نشان وفاداري تغيير ناپذ هاو كوه هاتشكيل صخره دوستداران كوه،مثال 

گرماي طاقت در كه  دوستداران صحرادانند يا ميي خود هاخداوند در وعده
  قدم بر هامت آباديآب و استراحت به س روز به اميد سايه،نيم  يفرسا
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ه افتند كميي خداوند هايابند چون ياد وعدهميگونه تسلي  اين، دارندمي
  گرداند.ميرا سيراب  هاروح

نزديك احساس وند خود را بيشتر به خداكجا " :بپرسيد هااز آناگر 
د در كجا با گروهي از خواهران و برادران جمع يدهمييا ترجيح كنيد مي
ه ب هاتعجب آور نيست كه آن ،يك بركهنزديك  :هند دادد پاسخ خوايشو

  چون خداوند مرد و زن را در باغ قرار داد. اصل خود بازگردند،

ه مكاني بتصور كنيد اگر وقت صرف شده در طبيعت را چند برابر كنند يا 
نقل مكان كنند چه خواهد شد؟ اگر  هنزديك طبيعتي كه خداوند خلق كرد

 هاي آنآگاهاي هبگذرانند چطور؟ باور دارم چنين برنامتعطيالت را در طبيعت 
  را از حضور خداوند دو چندان خواهد ساخت.

  

  مسير پرستش

دوست شدم كه از كودكي مسيحي بوده  ياخيراً با تاجري از ايالت ديگر
و عض هاسالاو ي است كه درك كرده است. ولي مفهوم پرستش را چند سال

ي هاشركت در كالسسال از طريق  ٢٠اين يك كليسا بوده و در طول 
ده با زناي هتجربولي قلب او عاري از بود اطالعات او افزايش يافته  كليسا

  باقي مانده بود. خداوند

 آن پرستشياي هشركت درجلس رايدوستش او را ب در يك روز يكشنبه
در  ند.كنمييي كه در روح پرستش هااز آن كليسا .كندميسوي شهر دعوت 

 .چندشودميروبرو در كليسا  يعجيب يهبا پديددوست من  اين هر حال
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 دانست چه برميكرد و اصالً نميگريه  هادر طول جلسه مثل بچهاي ههفت
  كرد شايد بحران ميانسالي است.ميفكر  است. سر او آمده

كه با  هد بودنخداو واقعيكه آنقدر قلب او تشنه پرستش  فهمدمينهايتاً 
 و بود هدر هم شكستوجود او در موجود موانع ميشرايط تماآن تجربه كردن 

ابه به كليسايي مشباالخره او  .گشته بودجاري  القدسروححياتي نو از در او 
 ستگردد و يا قرار اميمشتاق حضور خداوند او بيشتر كه ميپيوست و هنگا

 تعدادي سي ديدارد  يو نياز به اطمينان بيشتر بگيردجدي ميتصمي
 رود.ميبه يك رانندگي طوالني و با ماشين  داردميي با خود برپرستش
 شود ماشين راميگيرد و مجبور ميحضور خداوند او را كامالً فرا  يگهگاه
  وند.به خدانزديكي  يعنيپرستش براي او شك بي نگه دارد.اي هدر گوش

 ين بود.چننيز اين داود نويسنده مزامير  م بگويم كهكنم بتوانميفكر 
  او را به خاطر داريد:ي هانوشته

اي جان . و هرچه در درون من است اي جان من،خداوند را متبارك بخوان«
يش را فراموش نكن كه هامن خداوند را متبارك خوان و هيچ يك از احسان

 نهد.ميدهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت ميويه فديه هاحيات تو را از
اي فرشتگان خداوند، او را  كند.ميسير  وي نيكهارا به چيز كه جان تو

 ران او و اي خادمان او كه اراده اش را به جاكاي جميع لش متبارك خوانيد،
   ».بستايد جان دارد خداوند را كههر  خداوند را متبارك خوانيد. .آوريدمي

  )١٥٠و مزمور  ١٠٣مزمور (

داوند خبه  يپرستش بود قرابت بيشترحال كنم وقتي داود در ميفكر 
خيلي از رهبران بايد مسير پرستش را طي كنند تا به خداوند  كرد.مي احساس
صميم تبيشتري با حكمت بخواهند گر اين رهبران ا نزديك گردند.بيشتر 
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واهند براي خود ترتيب خرا بگيرند انضباطي روحاني جهت پرستش بيشتر 
وسته ه در مسير پيك بايد چكار كنيدآشنا شديد  هاحاال كه با اين مسيرداد.

  حركت كنيد؟

  

  .اول مسير خود را شناسايي كنيد

 گري توماس دريي داشت. باالو  دمسير را شرح دادم كه فهرست بلن ٧
ي را با جزئيات مختلف ي ديگرهامسير Sacred Pathway بنام كتاب خود

ما هم زنم شميدس دهد تا به خواننده كمك بيشتري بنمايد. حميتوضيح 
ه چند كسي بولي ممكن است تا مسير خود را شناسايي كنيد  داريدسعي 

ه ب هركس در ابتدا يك مسير اصلي دارد.مسير با هم تمايل داشته باشد. 
مسير خود را با ديگران مقايسه نكنيد و  عنوان هشدار بگويم كه هيچ وقت

ر د خودداري كنيد. ايدهاز وسوسه شناسايي مسيري كه آرزوي آن را داشت
ميد شوم نا اهيجان زده اينكه ه كتاب گري توماس را خواندم به جاي كابتدا 

من هم كار اصلي ملكوت را  در طول تاريخ هامثل خيلي و مايوس شدم.
كردم يمفكر  ديدم و در حسرت چنين مسيري بودم.ميتعمق گرايان  وظيفه
. حتي كنندميهستند كه در امور ملكوت تعمق و تفحص  هاآنتنها 
مجنونان ملكوت را همانند مابقي زندگي ام  :گفتمميي با خود يهازمان

توماس  هنري نوومن، چرا مانند اشخاص روحاني واقعي چون گذراند.خواهم 
شناسم ميخوب اين اشخاص را ( قديس جان صليب به دست نيستم. مرتون،

  ).زياد مطالعه كرده است هاآنچون لين درباره 

ه من شنيدم كه بمير صداي خداوند را كردم بيشتميهر چه بيشتر فكر 
و را آن تباشي  هاخواستم مثل اينمياگر ! اينقدر فكر نكن بيل ":گفتمي
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 ب نخواهم شد.هراكه دانستم ميدر اعماق وجودم  " .مكردميخلق گونه 
را  يبيابان پرواز كنم و به مقصد رفته و رهبراندر ام ههميشه ترجيح داد
جويندگان  .دوباره با پرواز به ويلو برگردم و كنم،ا بلند ر هاشناسايي كنم و آن

 ترغيب كنم.و در ملكوت قرار دهم و ايمانداران را به حركت  بر افرازمرا 
بياييد  م.ايگونه خلق شدهشما اين پس من و ب نيستم.هپذيرفته بودم كه را

 ه مابياييد مسيري ك يي نگرديم.هاو پيش فرض موضوعاتديگر وارد چنين 
  م و در آن قدم بزنيم.يبپذيركند را ميتر را به خداوند نزديك

 

  تان به مسيرتان باشد.نگاه ؛دوم

ي مختلف را امتحان كنيد. هاتجربه كنيد. مسيري مختلف را هامسير
ود را شود زندگي خميشما بيشتر براي مثال اگر مسير ارتباطي باعث رشد 

 در جهت رشد روحاني بسازيد.ف ي مختلهاروابط با دوستان و فعاليت وقف
روح  بخشد يا تفكر عميقمياگر خدمت نزديكي بيشتري به خداوند به شما 

د پي كنميي ديگر به تمركز شما كمك هاكند و يا مسيرميشما را تغذيه 
با پي گيري مداوم خواهيد ديد كه هر روزه همراهي عميق  باشيد. هاگير آن

  تري با خداوند خواهيد داشت.

  .را بدانيد هاقدر همه مسير ؛سوم

تمايل  هاقدم بگذاريد اگر چه به آن يي ديگرهاهر از گاهي در مسير
اشخاص در مسير  .هستندشما فرصتي براي رشد  هاچون همه آن نداريد.

 گرددميي كه باعث روشن شدن ذهن شان مطالعاتبه بايد خود خدمتي 
از خداوند را فزوني  هاآنبيشتر درك  يهمطالع چرا كه اهميت بدهند
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من  براي اوايلدر  فعاالن بايد گاهي در مسير تعمق قدم بردارند. بخشد.مي
  .بسيار عالي براي من در پي داشتد ولي نتيجه يرسميغريب به نظر 

بيرون آيند و  عزلت خودتعمق گرايان هم هر از چند گاهي بايد از كنج 
ذيراي در آن مسير پبسياري افراد ه بدانند ك قدم در مسير ارتباطي بگذارند.

 .مسير اصلي خود باشيد متمركزجهت رشد روحاني بيشتر  خواهند بود.ها آن
  تنهايتاً به ديگران در شناخ نيز تجربه كنيد. ديگر را يهابعد از مدتي روش

  ياري رسانيد. شانمسير 

در شناسايي مسير اعضاي تيم و اعضاي اي هنقش برجست رهبران،
 هاه آنبدانند تنها يك مسير است كه ب افرادوقتي  كنند.ميايفا  خود يكليسا

شكر تاز شما يك روزي شوند تر كند تا به عيسي مسيح نزديكميكمك 
ماعات اگر رهبران ج .تغيير ايجاد شده را تصور كنيدخواهند نمود.حال بيائيد 

ريق از ط خالقيتي كهقرار بگيرند و يا اتحادي هر روزه با عيسي مسيح  در
ن آ شود را تصور كنيد.ميقدم نهادن در مسير نزديكي به خداوند حاصل 

ستيال بر آن اكه ابواب جهنم گشت قدرتي خواهد تبديل واقع  دركليسا زمان 
  .نخواهند يافت
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 صبورپرورش روحي 

  

  

  در مسير ماندن

ترين شبانان شروع ثرمؤنفر از  ٥خود را با مياين گونه جلسه تعلي يك بار
ن خود كه در ذه را يسئوالترين از شركت كنندگان خواستم كه سختكردم. 
نيدم يي كه شهااز پاسخمتعجب شدم.  هايكي از آن سئوالبپرسند و از دارند 
 تي در مورد تشكيل تيم،سئواال هاآنكردم ميمتعجب بودم، فكر نيز 

نها تمنابع بپرسند ولي  ي خدمتي و تأمينهامشخص كردن اهداف و ارزش
 ل بود.تحمبود بحث كه ذهن اين شبانان با تجربه را درگير كرده اي همسئل

پرسيد آيا قوت ادامه دادن با توجه به فشار روز افزون در كليسا  هايكي از آن
آيا زندگي خدمتي من بلند مدت خواهد  ،را پيدا خواهم كرد؟ ديگري پرسيد

تمام اين رهبران در اوج  توانم ادامه دهم؟ميم سال آينده ه ٢٥آيا در بود؟ 
 ولي اكنون بودند كليساهاي موفقي را اداره كرده هاسالطي در خود خدمت 
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آيا  ؟م آمديكه آيا از پس خواندگي خود بر خواه بودندرو به رو  سئوالبا اين 
  م كرد؟ياز خط پايان عبور خواه

از سال اول  ١٨ در چون .كردمميتعجب  هاآن سئوالشايد نبايد از 
ون چ استعفا دهمحتي نزديك بود  بود.همين ويلو دغدغه من نيز تأسيس 

توانم ادامه مياين گونه و با اين شرايط ندانستم كه مي مدر اعماق وجود
دانستم ميبدتر از همه اين بود كه ندهم و اصال كاري غير ممكن است. 

  بخش باشد. نتيجهخدمتم تا  مديريت كنمخدمت خود را چگونه 

وقتي در ادامه دهم؟ بايد چرا  " :پرسيدمميآورم كه از خود ميبه ياد 
 امه دهمادبهتر نيست همين االن كنار بكشم؟ اگر  خورم،مينهايت شكست 

 نتهمراه خواهد بود پس چرا به اين ديوانگي  يشكستم با آسيب بيشتر
  دهم؟

  

  شود يا نابودي قريب الوقوعمياز اين بهتر ن

ي فلزي را از وسايل مختلف هابودم با دوستانم چرخاي هپسر بچ وقتي
ه را ب هاآنسپس  .گذاشتيمميچوبي اي هزير تخترا  هاآنكرديم و ميجدا 
يين تپه ي دست ساز به پاهابرديم و سوار بر اسكيتميتپه منطقه ترين بلند

  شديم.ميسرازير 

 شد.مين از اين بهتر شادي همراه بود و چند صد متر اول با هيجان و
 گرفتميفرا  زديم صداي ما كل منطقه راميطور كه از هيجان فرياد  همان

و شد يم تبديل به وحشتما شد ناگهان شادي ميولي وقتي سرعت بيشتر 
 يترمزدست ساز ما اسكيت  .شدميدر ما ايجاد نابودي قريب الوقوع حس 
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داديم اگر بخت و اقبال ميات جان خود را با پايين پريدن از آن نج .شتندا
يد درك توانمي افتاديم و گرنه روي آسفالت.ميبا ما يار بود روي تكه چمني 

  كنيد؟

، شتردانستيم سرعت بيميما عاشق حركت سريع در دامنه تپه بوديم ولي 
ه رو ب در طول مسير پايين آمدن با دو حقيقت رو .شديدتر يتصادفيعني 

اقالنه ات عمبرخي از ما تصمي " ستگي درد ناك!سرعت عاليه! شك "بوديم: 
  گرفتيم.مي  تري

 كند،يمشباني كليسا را بنا  كنند.ميرهبران كليسا حقايق متضاد را درك 
تن پس از پيوس كنند.ميآورند و در او رشد ميمردم فوج فوج به مسيح ايمان 

 كنند و شروع به دستميعطاياي خود را كشف تر ي كوچكهابه گروه
 ددهميرا نشان  هابازدهي آنتمام آمار و ارقام  كنند.ميگيري از نيازمندان 
 و هانوبت به بودجهوقتي اما  او هستند.تأئيد و تشويق و همه در جهت 

  رود.ميتر سرعت، فشار و استرس باال و باال رسدمي هاساختمان

ند فهممي واند هبينند كه كنترل زندگي را از دست دادمي هاآنناگهان 
ز ا .نخواهد داشتپايان خوشي  هاكار آن برونداگر به اين نحو پيش  كه

 ،هر چه سرعت بيشتر "شكست و آسيب خود در آينده مطمئن هستند. 
يگران به د يي بيشترهاو اين شكست به معني آسيب ".تصادف سخت تر

وق خدمت به عيسي مسيح جايش را به باال شسرعت  اگر در اثر .است
بهتر است كار را رها كنيد و به  س نابودي قريب الوقوع داده است،احسا

خدا  در كار خود نسبت به كه شناسمميرا رهبران بسياري  جماعت بپيونديد.
ويه را درك ها حقايق آسمان و و هستندو عروس خداوند جدي و پرتالش 
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 كنندمي ربه اين موضوع فكاما هميشه د ندانميو كليسا را اميد جهان اند هكرد
   .توانند تحمل كنندميكه تا كي 

ه شوند كميبرخي از رهبران آنقدر نگران آينده خدمتي خود و كليسا 
هادن ي بنا نهاممكن است از آسيب "كنندمياساسي را مطرح  سئوالچنين 

  "مانم؟بدر امان  موفق كليساي

د را اگر تحمل كنيد و كار خو "!بله " :استاين  هاجواب من به همه آن
  درست انجام بدهيد در واقع پيشرفت خواهيد كرد حتي در وضعيت كنوني.

  

  تكميلي تحمل يهدور

 .مطمئن در اين مورد صحبت كنمتوانستم اين قدر مينسال پيش  ١٠
ياري  باقادر است  زنم كه خداوند قادر است.ميفرياد  هابلندي ولي اكنون از

ان ما يمانجام خواندگي  رساندن دور وبه پايان  وپايان خط  رساندن به ما تا
گر ا اشتياق ما را پيروز خواهد ساخت،و  در پايدارياو معتقدم را حمايت كند. 

  پذير باشيم. تعليمميك

  

  .از خواندگي خود اطمينان حاصل كنيد :اول يجلسه

 خواندگي درك. هدف از اين كالس استمعارفه جلسه در واقع  جلسهاين 
بنا شده  ٥:٤دوم تيموتائوس  بر اساساين دوره  است. صردنياي معاخود در 

خدمت خويش را به كمال انجام "گويد:ميجايي كه پولس رسول  .است
  بيشتر. نه. نه چيزي كمتر "رسان
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خدمتي كه خداوند ؟ منظور پولس از خدمت خود را به انجام رسان چيست
 نه آن خدمتي ي،به تو سپرده است را انجام ده نه خدمتي كه خود در نظر دار

نه آن خدمتي كه تو را مجبور به زير پا  كند،ميكه تو را مسئول نجات دنيا 
  گيرد.مينه آن خدمتي كه خواب را از چشمان تو  كند،ميل خود ونهادن اص

خدمت خود را انجام ده خدمتي كه با فروتني و اطاعت همراه است و با 
ياق و اشت خدمتي كه با عطايا، .دارد خوانيهمنقشي كه خداوند به تو سپرده 

 خدمت خدمتي كه متناسب با ايمان تو است. ي تو همراه است.هااستعداد
  !خويش را به كمال انجام ده

رداي سال است  ٤٠يا برخي  ٣٠، ٢٠كه بسياري با رهبران مسيحي 
دليل خدمت طوالني خود را  هاآن ام.هبر تن دارند صحبت كردخدمتشان را 

جام كه از اندانند مياعمالي به دليل بلكه اند هدانند كه كردمييي نهاكار
سريعاً  مگويمي به ايشان تبريك هابراي خدمات آن وقتي اند.هسر باز زد هاآن

فرار يي كه هااگر از خدمت " :گويندميكنند و ميحرف من را تصحيح 
  "!گفتيميتبريك نمن خبر داشتي احتماالً به ام هكرد

راز  دانندمي چون شناسمميرهبراني هستند كه من ترين حكيم هاآناما 
 .نندكميبا نه گفتن تمركز خود را حفظ  تمركز است. ،موفقيت در خدمت
ز را ا هاآن يكه پيشنهادميهنگا به تمرين دارد. نيازولي اين توانايي 

من  خواندگياين  نه،":چگونه بگوينداند هكند آموختميدور  شانخواندگي 
س مطمئنم آسمان ك .كه خداوند به من سپرده اين نيستاي هست. وظيفني

  " ديگري را در نظر دارد.

پشت در اتاقم اين جمله را نوشته كه سرمان بسيار شلوغ بود اي هدر دور
براي يك سال هر  "شوي؟ ميكدام قست از كلمه نه را متوجه ن "بودم 
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اين كار و آن كار را خواست كه ميآمد و از من ميموقع كسي پيش من 
 "گفتم ميخواستم جمله پشت در را بخواند و به او ميانجام دهم از او 

  ".خواندگي اصلي من شباني كليساي محليه "؟بيني نوشته رومي

 در سالهاي اخير خواندگي من در كمك به كليساهاي نو پا از طريق
WCA هر دعوت ديگر مثل سخنراني براي  است. شدهتر پر رنگ

  كنم.ميرا رد  ي ديگرهاكشوربه  هاي ازدواج و سفرهافرانسكن

كنم و با كمال احترام به عزيزان دعوت ميرا رد  هاتقريباً همه اين فرصت
خواهيد با نخستين خواندگي من در ميگويم كاري كه شما از من ميكننده 

ند ووظيفه اصلي كه خدااز اگر در اين كار انرژي و وقت بگذارم  تضاد است.
  مايل به انجام اين كار نيستم. به من سپرده است غافل خواهم ماند.

او براي  ي خداوند متمركز و وفادر بمانيم وهاما رهبران بايد در وعده
 خداي ما اين بخشد.ميبه ما شرايط انجام خدمت قوتي نو جهت تحمل 

جهان زيرا چشمان خداوند در تمام " :گويدمي ٩: ١٦دوم تواريخ  گونه است.
، وقف اوستميكند تا قوت خود را بر كساني كه دلشان به تمامي گردش

مانيد باين آيه براي من به اين معناست كه اگر مطيع خداوند  "نمايان سازد.
  حمايت خواهد كرد.را  او با تمام قوا شما متمركز شويدخواندگي خود  برو 

ين خداوند تعيكه  يخارج از مسيرشوم تا ميسخت كه وسوسه  اوقاتيدر 
معتقدم خداوند آگاه است و با چون  آيمميناگهان به خود  حركت كنمكرده 

 پس در چنين شرايطي نگاه خود را به خداوند كند.ميزندگي كسي بازي ن
 ترقي و ترميممسلماً هميشه جاي  گردم.ميدوزم و به دنبال خطاهايم مي

 ي سخت نشدههاروزترك خواندگي حتي در از كه مانع  يدليل ديگر هست.
ي نجات و وعده زندگي هميشگ خواستم به كسي كه زندگي،مياين بوده كه ن
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الهام بخش من سال  ٣٠ي پولس براي هاحرف به من بخشيده پشت كنم.
 نياز! را انجام ده اخد دمتخ .دهستن در وجود من طنين اندازبوده و هميشه 

  تو نيست. كار فانصراخود را براي ادامه زندگي خدمتي بشناس چون 

خدمتم همواره از سوي رهبران مسيحي با اين سئوال  هادر طول سال
درست هستم؟ آيا  يمشغول خدمت يمن در جاي درستآيا  "روبرو بودم. 

يي تازه هاخواهد من وارد چالشميخداوند من را به اين كارخوانده است يا 
  " گردم؟

را  تسئواالپرسيد؟ اين ميرا از من  هادهم چرا اينميپاسخ  هاآنبه 
ت ئواالسقبيل من هم براي پاسخي واضح به اين  .بپرسيد القدسروح بايد از

يد كه بخواه القدسروحبا قلبي باز از  و شناختن خواندگي خود از او پرسيدم.
 دهنده شما باشد. او گوينده و شما شنونده باشيد. شكلو  ديها تاندر زندگي

را بياموزد. آن وقت خداوند به وضوح  القدسروحهر رهبر بايد اتكا به 
بعد از حصول اطمينان قوت ادامه و  خواهد كرد. آشكارخواندگي شما را 

  ي شما جاري خواهد شد.هاماندن در رگ

  

  تحمل با پرورش شجاعت جهت تغيير :دوم يجلسه

اگر آن را عملي سازيد  اين دوره تكميلي است. ازدوم شما  جلسهاين 
ا تشويد كه معموالً ميرو از خود روبه قسمتيهمچنين با  كرد. رشد خواهيد

: ٤براساس اول تيموتائوس  هااين سري درس .ايدهنداشتبه آن توجه امروز 
من  ".به دقت مراقب زندگي و تعليم خود باشيد" :گويدميتهيه شده كه  ١٦

سپس  ،تان را بسنجيد خود و زندگي " :كنمميتفسير اين گونه اين آيات را 
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تواند كمك كند تا از بارهاي شما كاسته شود را اعمال ميي كه تغييرهر 
نظر  به مسير ادامه دهيد.به و بتوانيد تا در خواندگي خود پيروز باشيدكنيد 
  آيد؟ميساده 

صحبت كنيد با اند هخدمت خود انصراف داداگر با رهبراني كه از 
بايد بار . مدادميبه خود تري بيششرمساري معترفند كه بايد چند روز تعطيل 

آموزش  دادم،ميتشكيل  كمترميد تي. بايكردمميرا با ديگران تقسيم  موعظه
در ي مشاور مسيحيك و با  كردممي تعديلديدم، برنامه روزانه را ميبيشتر 

  كردم. ميمورد مشكالت مشورت 

  

  كه تغيير نكردند. افراديداستان 

 نم.كميداشتم را فراموش ن ين معروفكه با شبااي هصبحانوقت هرگز 
او دچار بحراني اخالقي شده بود و تنها هدف من اين بود كه حق برادري 

آن روز  دهد.مياو ادا كنم تا بداند هنوز خداوند به او اهميت  ايخود را بر
صبح رو به رو هم نشسته بوديم و از او پرسيدم: خانواده ات را چطور اداره 

 "اند.هترك كردمرا ام هخانواد"كرد و گفت و جور ا جمع ر شاو خود ؟كنيمي
 ني؟اگذرمي ت را چگونهزندگي؟ خوب خودت چي. نستمادمين سفم،أگفتم: مت

 ".فروشمميكفش  "آورد و با خجالت گفت:  شدستها را به جلوي صورت "
  و شروع به گريه كرد.

ر در برا ندارم ولي خواندگي اين رهكفش قصد توهين به فروشندگان 
ت اشيفته هيجان و انجام خدماو پيش  هاسال شد.ميكفش فروشي خالصه ن

گردانده  به او باز دانست كه هرگز وظايف گذشتهميآن صبح  كليسايي بود.
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 داشت تغييراتي دربه ياد آورد كه قصد  اين كه آرام شدپس از  نخواهد شد.
ي از بد روزگار ولشد. ميزندگي خود اعمال كند تا وضعيت امروز ايجاد ن

  ي سال اين تغييرات در دستور كار او باقي ماندند و عملي نشدند.هاسال

پرسم كه چرا تغييراتي براي مياند هكه خلع خدمت شد يرهبراناز وقتي 
اين  هاايجاد نكردي جواب همه آن تتحمل پذير ساختن زندگي و خدمت

د كه خدمت و ترسيدم جماعت فكر كننمي م،خواهد بود كه جرات نداشت
  يا اهل كار گروهي نيستم.من وجود ندارد فداكاري در 

ه هم" كني؟ميچه كار  اگر زمان به عقب باز گردد "پرسم ب هااز آناگر 
م و هر چه نياز به دسنجيميكه زندگي خود را دوباره  خواهند گفت هاآن

 و خود گشتميزندگي خدمتي تحمل پذير  تا ردمكميرا عوض  داشتتغيير 
 ولي حداقل در خدمت باقي شدندميشايد برخي مكدر  سپردمميرا به جريان 

  " ماندم.مي

شم كه باميتان آدشايد به نظركنيد ميدر مورد من چگونه فكر دانم مين
و ايت عدم رضكه به ولي بايد به شما بگويم  به هيچ وجه نقد پذير نباشم

مردم را راضي نگاه دارم داشتم كه سعي  هاو سال مردم حساس هستمانتقاد 
  م به خطر افتد. و سالمتي يزندگي خدمت ج،اازدو و همين باعث شده بود

سليم تبه كه كاري نكنم مردم  بود بزرگترين نقطه ضعف من در اينجا
 اساحساين  .براي عيسي مسيح شك كنند پرداخت بهابودن من و تمايل 

را ه شود ايد گرفتبخدمتي زندگي تحمل پذيرتر كردن  برايتصميماتي كه 
  سازد.مي سخت و دردناكشديداً 
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  !امزندگي سرعتِ تغييرِ

شناختم تعطيالت مي ٨٠در اوايل دهه هيچ كدام از شباناني كه 
با  در واقع آن موقع نداشتند.شخصي مطالعه استراحت و براي اي هتابستان

 .رماد نياز به استراحتآن زمان احساس كردم كه  چنين كلماتي غريبه بودند.
رهبري مراجعه كردم و توضيح دادم كه چند  هيأتآورم كه به ميبه ياد 

شروع اي هناچيز و مكان اجاراي هبا بودجبوديم كه دانش آموز و دانشجو 
در اوليه  يهازحمات سال يهمجموع .شديم كرديم و حاال چندين هزار نفر

 ايا و تجديد قواح به است واز نظر روحي و فيزيكي مرا خسته كرده  ؛ويلو
  .نموقتي را با خانواده بگذراو دور باشم از كليسا اي هچند هفتاحتياج دارم كه 

نگران  يهاهچهر را داشتم ولي چنين نشد. هيأتانتظار توافق فوري 
 ستند رهبري مننداميدارم كه نگران من و كليسا بودند و  را به خاطر هاآن

في از طر حياتي است.جديد اختمان چند ميليون دالري س براي اجراي پروژه
نبود من اوضاع را بدتر دانستند كه ميهم ديدند و ميوضعيت روحي من را 

  مرخصي دادند.به من اي ههفت ٣ مشورتپس با  .كندمي

 دريافت كردم كهاي هبعد از اينكه جماعت را از تصميمم آگاه كردم نام
خشش ب خدمت و، كاري فكر كردي كي هستي؟ ما را تشويق به فدا :گفتمي
! من در شركتي بري مرخصيبه هفته  ٣ي اخواهي برميكني ولي خودت مي
 ميتو شبان خا روز تعطيالت دارم. ١٠كنم سالي ميسال است كار ١٥كه 

حالم از خواندن اين نامه  و نامه همين شكل ادامه داشت. "هفته! ٣، هستي
 لغو كه مرخصي را فكر كردمبا خود  تكيه دادم وام هبه صندلي كهن بد شد،

با خود گفتم آنقدر  است.اهل خدمت چه كسي كنم و به او نشان دهم كه 
 كنم.ميت به تو ثاب شوم. در تيمارستان بستريكنم كه يا بميرم يا مي خدمت
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او را پاره كردم و براي بستن وسايل  يهشد، نامتر بعد ذهن من آرام هاساعت
  به خانه رفتم.

ود خگر اين تعطيالت تابستانه را ناجي خانواده و خدمت اغراق نيست ا
خدمت  درام هصادقانه بگويم كه اگر چنين فرصتي نبود من و خانواد بدانم.
ميمات من تصترين رفتن به اولين تعطيالت يكي از سخت مانديم.ميباقي ن

بعداً كه از تعطيالت برگشتم كسي كه نامه را نوشته بود در سالن به  بود.
نامه گستاخانه من را به ياد داري؟ آن روز حال خوشي  "م آمد وگفت سمت

 د.اميدوارم كه به دل نگرفته باشي خواستم خودم رو تخليه كنم.مينداشتم و 
  "تعطيالت به شما خوش گذشت؟! منظوري نداشتم.

ام را گيداشتم تمام زند": گشتم با خود گفتممياز كليسا بر  وقتي آنروز
  "دادمميبي هدف به باد ي اهبه خاطر نام

 ي اخالقي باعث بركناريهاخوردم كه لغزشميبعد با شباني شام  هاسال
مون براي او پيش آمده بود با اين ضاتفاقي با همين م او از خدمت شده بود.

ين چن ،بودتفاوت كه يكي از شماسان وقتي در خواست مرخصي او را ديده 
براي اثبات عكس آن قاضاي او رد شد وقتي كه ت يي به او زده بود.هاحرف

اين داستان طور  براي ملكوت است.اي هفاجعغرق خدمت كرد و اين  خود را
أت زيادي جر يچنين تصميات گونه نشد. ولي اين يافتميديگري بايد پايان 

ل تحمباال بردن ظرفيت در جهت  يتوانيم تصميماتميد ولي ما خواهمي
  هست. ميخدمت الزادر ت تغيير وضعي خدمت اتخاذ كنيم.

ويلو بر  ر موعظهبا رسيدم.اي هبه چنين نقطباز هم  ٩٠در اويل دهه 
سط هفته بر عهده اموعظه در او ٤موعظه در آخر هفته و  ٢. دوش من بود

 هادر مورد آن ي رهبري بماندهاكنفرانس، نشست پرسنل اعياد، من بود.
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تن مشغول به مطالعه براي نوش كه بيدار بودم . تمام لحظاتيگويممين  چيزي
بعد از مدتي متوجه  موعظه شده بودم. تهيهمثل ماشين  گذشت.ميو دعا 

شدم كه اين روند شوخي بردار نيست و مرا از نظر احساسي تحت فشار قرار 
 آورد.مييا موعظه ديگر زانوهايم را به لرزه در ميجلسه تعلي فكر خواهد داد.

  سب و كار دوستان بروم و بعد از مدتي صحبتكردم كه به محل كمي  تصور
  هستم. هافهميدم كه در حال موعظه يا تعليم براي آنمي

خداوند خواندگي مرا تغيير نداده بود بلكه هنوز اشتياقي بارز براي كليساي 
پس روزي  ترساند.ميروز مرا  ٣يك موعظه در  انجاممحلي داشتم اما فكر 

تر دعا براي خالقيت بيش. حلي استخراج كنمتصميم گرفتم از دل مشكل راه 
برنامه از اين  را ارائه دادم. "موعظه تيمي"كردم چند ساعت بعد طرح اوليه 

ليم با تع تعليم و يا موعظه را دارند گرد آورم و عطايقرار بود كه گروهي كه 
تيم را بپذيرند.  هامردم با جان و دل آنتا  آشنا سازم هامردم را با آن هاآن

 هاو قسمتي از تعليمات و موعظهميي تعليهابرنامه كردم وميرا خود رهبر 
هدف اين بود كه خدمتم تحمل پذير گردد و من در  .گرفتمرا خود به عهده 

يسا شبانان و مشاوران در كل ايده را با تمام مسئولين،خدمت باقي بمانم. اين 
 عملي "گفتند ميبرخالف انتظار همه مخالف بودند و  در ميان گذاشتم.

ي مابق "به خصوص كليساهاي بزرگ خواهدميكليسا يك چهره ! نيست
 تقسيم آن با ديگران فاجعه است. ارشدمخصوص شبان  منبر "گفتند مي

رديد ت پيشنهادي مرا با شك و يهمشايخ ايدوقتي كه  "انگيز خواهد بود.
مر خم كخدمت  ايندانستند زير بار ميو با توجه به اين كه بررسي كردند 

  خداوند شروع كرديم.به با اميد نداشتند و انتخاب ديگري ام هكرد
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رديم. داديم تقسيم كار را شروع ك وقتي كه تيم موعظه و تعليم را تشكيل
اين جديده؟ " :گفتندميشنيدم كه ميقابل پيش بيني بود از اطراف  هاواكنش

 "ازه وارد باالست؟ چرا بيل نشسته و اين ت سال به بيل گوش داديم، ٢٥
 مقايسه اجتناب ناپذير بود و در شركت كنندگان جلسات ريزش به چشم

با تعليم تيم و دعا براي بلوغ اعضا  خورد ولي ما به راه خود ادامه داديم ومي
  "رانه در اين مسير مانديم.صم

ردم م به هيچ وجه پشيمان نبوديم.مييك دهه از تعليم تيبعد از گذشت 
شك دارم كسي در ويلو بخواهد به  ذيراي روند جديد شدند.مشتاقانه پ

نكته در اينجاست كه تحمل پذير كردن اين  باز گردد. يروزهاي تك واعظ
  طلبد.گاهي بها سنگين به نظرميروند شجاعت و مقاومت ماندن در مسير را 

  رسد ولي نهايتاً نتيجه عالي خواهد بود.مي

  

  تغييرات شخصيتيترين سخت

 تغييرات شخصيتي در خودم بوده است.، تصميماتترين سخت يكي از
برخي  بود. نياز تطبيق دروني كليسا. نهشد ميمربوط به خودم  اتاين تغيير

لي من و برومبه مالقات با مشاورين مسيحي كردند تا را تشويق از دوستان م
 هرتاز به خطر افتادن شبودم كه اين كار را انجام دهم. مردد  به خاطر غرورم

ه من به مراجعدليل مردم ترسيدم كه مي ترسيدم.ميام كليسايي و خانوادگي
  به مشاور را درك نكنند.

ي تلفني هاو مسلماً بعد از چند هفته تماسبروم ولي نهايتاً تصميم گرفتم 
ه چ " پرسيدندميشد كه ميو جهان با دفتر من گرفته  از سراسر كشور
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 به هم ريخته؟ و دستيار من مجبور به پاسخ اوچرا ؟ اتفاقي براي بيل افتاده
و  "كندميجهت مشكالت شخصي مشاوره مسيحي دريافت  "شد كه مي
زندگي مشترك او دچار مشكل شده يم دشنيده بو، نآها "گفتند مي هاآن

 خترا س مسيررفت و آمد و انتظار در دفتر مشاور  ت،شايعاشنيدن  "است.
ا رهبري و گسترش كليس تعليم،با اين كار چون نبود اي هكرد ولي چارمي

بايد براي بازسازي اين  .شدمييافت و كليسا از فروپاشي حفظ ميادامه 
  .كردمميدريافت  يبهبود و درك عميق تر ويراني از طريق مشاوره شفا،

حركت كنم و از ي مرا قادر ساخت تا در خدمت با شوق بيشتر هامشاوره
كه بر آن تاكيد اي هنكت زاره جديد لذت ببرم.مابقي خدمت در دهه نود و ه

رفته زندگي خدمتي ام گ ساختنكه براي تحمل پذير  يدارم اين است تغييرات
 ند. آسيب به كليسا بسيار محتمل بود.دشوار بود و ناخوشايند ناك،بودم درد

  ام.هكه همه چيز را به خطر انداخت كردممياحساس  هابار

با ردم كه در خود ايجاد كيرات نتيجه بخشي را تغي بگذاريد يكي ديگر از
مالقات با مشاور او از من خواست به  هابعد از ماه گذارم.بشما در ميان 

  ي مرا تسريعكنم و هر كدام كه بهبود دهم فكرميتفريحاتي كه انجام 
واب جكند را به او بگويم و دليل آن را نيز ذكر كنم. ميكند و مرا شاد مي

  براي تفريح انجامرا كاري هيچ اصالً  ،دخواهميفكر ن است، ساده "دادم 
 بهتر است فوراً تفريحي " :او از پاسخ من متعجب شده بود و گفت".دهممين

  "!فوراً! را شروع كني

رانده را ي كوچك هادر كودكي قايق مرا به فكر قايق راني انداخت.او 
در درياچه ميشيگان  راي فوت ٤٥ي هابودم و در نوجواني قايق راني با قايق

 .سيدربود كه به ذهن من  يتفريحترين شفا بخشقايق راني  ياد گرفته بودم.
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 هافتهبعد از ه .را بفروشيمقايق مجبور شديم  مسفانه بعد از مرگ پدرأاما مت
با  مرمشاو آن را نداشتم. به قايق سواري و پي گيري يميلخود كلنجار با 

 شيد.و قايق سواري را بيرون ك خريد قايقاز  گرانيمزبانم دليل ن زيركي از زير
يكي از مجالت يه  اگر قايق بخرم، "ساخت. بمن خودم را متعج پاسخ

كنند و ديگه اسمش قايق ميعكس چند برابر شده قايق را روي مجله چاپ 
در ويلو  يگن و تبديل به رسوايي بزرگمينيست بلكه بهش كشتي تفريحي 

  " .است راني براي من تمام شده دوران قايق ود.شميو كليساهاي ديگر 

را جلب كند  هاممكن است توجه رسانه" :سري تكان داد و گفتمشاور 
اگر  .بر اساس ترس استتو به نظر من تصميم باشد ولي و مخالفاني داشته 

سالگي  ٤٠در سن موقعي كه در آسايشگاه رواني  ميخيلي نگران قضاوت مرد
؟ يكنميآن موقع چگونه نگراني ات را رفع  باشيجدول مشغول حل كردن 

براي  خواهي در طول زندگي سالم بماني،ميبيل اگر  " :ادامه داد كهاو  "
 .گونه خلق كرده است خداوند تو را اين در نظر بگير. مشخصيخود تفريح 
  " ترس را تبديل به ايمان كن و دنبال قايقي بگرد. به نظر من

فوتي  ٣٥رنگ و رو رفته و ايق دست دوم چند ماه بعد من و لين ق
ول در ط راوت بخشيد.طبه زندگي ما ما بيش از انتظار و آن قايق  خريديم.

زديك وقتي با ماشين به قايق ن روم،ميدر ويلو به قايقراني  مبا دوستان هاسال
ه تكه پالستيكي را ببينيد ك "گويم ميكنم و ميشويم به آن اشاره مي

  يه جورايي اين جمله حقيقت داشت. "! دادخدمتم را نجات 

كنم. ميوقتي در قايق تنها هستم رضايت خداوند را احساس  گاهي
، تو من هستيبراي بيل تو بيش از خادم  "گويد ميكنم به من مياحساس 

وقتي كه بر قايق  ام.هباد و آب آفريد ،دريا حس لذت ازتو را با  پسر مني،
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با  نم.زمي دمن هم در آسمان لبخن راضي هستياز زندگيت و  زنيمي دلبخن
 كردممياگر قايق راني را دوباره شروع ن، پرسمميود خنگاهي به گذشته از 

 ٣٠ و بعد ازام هبه دهه ششم از زندگي ام وارد شد .آمدميچه باليي بر سرم 
از  روشن ورا آينده  بينم.ميسال خدمت زندگي را تحمل پذيرتر از هميشه 

بيشتر شده  مقوت براي خدمت و زندگي شود.ميتازه  منواده جانحضور خا
 هر سال گردد.مي افزوده روزمحلي هر  يقم براي كليساااشتيبه و  است

تم چنين هسقادر . شودميو گمگشتگان بيشتر  پرستش عشق من به خداوند،
براي رهبران را همچنين آرزوي چنين زندگي زندگي را ادامه دهم. 

ياد  "وانياحيات به فر"از آن به عنوان  ١٠ :١٠. در يوحنا دارما كليساهميتما
مشتاق آن روزي هستم كه رهبران و شبانان نه تنها اين پيغام را  شود.مي

در جهت تغيير مديريت زندگي خود  يرادشو اتموعظه كنند بلكه تصميم
  .هااز زندگي آناست اين آيه توصيفي آن زمان بگيرند و 

  

  ؟كنيدميه تغيير دادنش نيستيد چگونه برخورد با آنچه قادر ب

كنم كه قادر به ميهر گاه رهبران را تشويق به ايجاد تغيير در مواردي 
نيز ي دانم كه چيزهاي، ميشودتر تغييرشان هستند تا زندگي برايشان آسان

  را شباناني؟ . خب كه چيقادر به تغييرشان نخواهند بود هاآنهستند كه 
كه در ت اسكارشان ساختن كليسا در مناطق فقير يا مناطقي شناسم كه مي
گذر چندين نسل الزم است تا  .است وجود داشتهنژاد پرستي يا جنگ  جا آن

  ؟ خب كه چي بتواند تغيير كند. هاآناطراف زندگي  شرايط
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در  و هستند حييي خشك مسهاشناسم كه از شاخهمي را يكليساهاي
د نوشمياداره  شريعت وارو  دهندميومت نشان مقابل هر تغييري از خود مقا

  ؟ خب كه چي

  "خار"پولس رسول شرايط سختي در زندگي داشت كه خود آن را 
 كرد تا اين خار برداشته شود ولي هرگز چنين نشد.ميهر روز دعا  نامد.مي

در داشتن حداقل يك شرايط ام همالقات كردتا به حال كه ي را تمام رهبران
 هاآن .كندميرا مجبور به دعا  هاآنخاري كه  ،بودندسخت مشترك 

فهمم چرا؟ ولي حتماً مين ،دهدميمرا آزار خار  همانباز  خداوندا، " گويندمي
از به ب يديگر پس روز .يك انسانتو خداوندي و من هم چون  .بنا به دليلي
ر وند درو به رو شويم؟ شما با خدا هاه با اين خارنچگو ".كنمميتو اعتماد 

اله و ن گذاريد.ميكنيد و خستگي خود را با او در ميان مياين باره صحبت 
فيض  "طور كه به پولس گفت  ولي نهايتاً خداوند همان كنيد.مي تيشكا

  گويد.ميهمان را به ما ) ٩: ١٢دوم قرنتيان ( "تو مرا كافي ست

پيش  ساعت ٢٤راه ديگر اين است كه به كل زندگي نگاه نكنيد و براي 
به شما  را هاخورشيد با قدرت خود تحمل اين خار غروبرو از او بخواهيد تا 

  .كنيدميفكر فردا  برسدفردا  نچو ببخشد،

ست كه آن را انجام هاسال .است يبخشاين روش نتيجه دوستان،
براي و اعتماد و تحملم را  افزايش دادهبه خداوند متكي بودن مرا . دهممي

  اال برده است.طوالني ب مدت زمان
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  سوم: تحمل با يافتن افرادي امين يجلسه

شده كه اكثر رهبران به آن  دوره بر امري بنا نهادهاين كالس بعدي از 
بارهاي سنگين  " ٢ :٤درس اين كالس بر اساس غالطيان  ند.رتوجهي ندا

است.  "يكديگر را حمل كنيد كه اينگونه شريعت مسيح را به جا خواهيد آورد
ل و قباند همشتاقانه مشغول رهبري بود هاكه براي مدتام هديدرا رهبراني 

ك يهميشه  گردند اشخاصي فروتنتبديل به از اينكه از اشخاص خودخواه 
ه به شدت خستدر آن زمان كه دانند ميدر زندگي خود نقطه عطفي زماني را 

كمك ن اگيرند كه از ديگرميدقيقاً در همان وقت تصميم و اند هو افسرده بود
د دهد كه بتواننميقرار  هاسر راه آني را بر افراد مطمئن بگيرند و خداوند هم

تحمل  ييهابه تن توانمميناين يكي رو  كنيد، ملطفاً كمك "بگويند: هابه آن
  " بايد كسي در حمل اين بار سنگين به من كمك كند. .كنم

ن خود اعيسي مسيح به گروه كوچك دوستيعني  حتي تواناترين رهبر،
در اينجا بمانيد و با من بيدار  از فرط اندوه به حال مرگ افتاده ام، " :گفت

ا م ويد پسگميعيسي از نياز خود به افرادي امين  )٣٨ :٢٦(متي  " باشيد.
كند يماصل تحمل پذيري ايجاب  بيابيم. رهبران نيز بايد چنين كساني را

  ين كسي هستم كه اعترافاول كه چنين كساني را همراه خود داشته باشيم.
 .استنده گيج كنموجود در دنيا روابط ديگر كند روابط كليسايي بيش از مي

به عنوان مسيحيان قرار است يكديگر را دوست داشته باشيم و از هم مراقبت 
   كنيم.

آيا  ". توانيد اين سئواالت را از هر رهبري كه مايليد بپرسيدميشما 
 اودر حضور را  ييهر خطا داريد كه بتوانيدي را در كنار خود شخص امين

ت را واالسئاين من  "يد؟ئبه او بگو تان رارازهايد يتوانمييا آ د؟ياعتراف كن
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 " :اندهانداخته و گفتسر به زير  هاو آنام هپرسيداز صدها رهبر مسيحي 
براي دعا افراد بسياري هستند كه در كنارم ممكن است بگويند  هاآن "!خير

  ستي در همه امور او محرم باشد. دهد كه دوميرهبري اجازه تر ولي كمدارم 

گر اخواهم منفي بافي كنم، ولي مياست. ن من باعث نگرانياين موضوع 
ت از رهبران را از دس يبه همين منوال ادامه پيدا كند تعداد قابل توجهمسائل 
فراد حمايت آن اا ب گردند وب يكه به دنبال افراد مطمئن داد. مگر اين خواهيم

جاد اي يبايد با اشخاص جديد سهيم شوند. هابار خدمتي خود را با آن امين
 هاك آنرا به كمو خدمتمان سنگين زندگي ي هاارتباط كنيم تا بتوانيم بار

  بلند كنيم.

رهبر مسيحي كه به خاطر مشكالت اخالقي از خدمت خلع يك اخيراً با 
دانستم ميولي  هنوز مسئله علني نشده بودآن موقع  شده بود مالقات داشتم.

 تمايل او براي تا ممطرح كردرا تي سئواالپس  با مشكلي رو به رو است.
با احتياط به او پيشنهاد  آماده نبود.او صحبت در اين باره را بسنجم ولي 

اور پيشنهادم براي او ب مشاور مسيحي مالقات داشته باشد.يك كردم كه با 
ي وقت ادامه بحث شد.از و با اين حرف مانع  "خوبم "فت: او گ نكردني بود.

ند چ " :تكان دادم و با خود گفتمسرم را خبر لغزش او را شنيدم از تاسف 
  "؟اشيمبدهيم تا به فكر پيدا كردن افرادي امين ببايد از دست را رهبر ديگر 

 كه يك تنه قادر به تحمل بار كليسا نيستم.ام هآموخت هااين سالطي در 
و  انبه حمايت گروهي خواهر ،ي همسر و فرزندانمهاحمايتبه به عالوه 

ه ب شوم.ميغرق  هاعتراف كنم و گرنه در آنا هادارم تا به وسوسه يبرادران
ه در ميان بگذارم قبل از اينك هارا با آن يمهاخستگيكساني احتياج دارم تا 

مرا  كه به هنگام خطا به كساني احتياج دارم .وجودم را تلخ كنند هاخستگي
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رفتم ياد گ و فيض خداوند است منبع .مرا مستفيض گردانندو  دهندبركت 
 دم.داميخدمت و زندگي ام را از دست  نهرا دريافت كنم و اگر خداوند فيض 
نيز  امهاعتراف كرد هاكه گناهان را نزد آن ياشخاصنگاه همراه با فيض ولي 

  رد.هر رهبري چنين نيازي دا .مهم است

 يرهبران عزيز فرد امينتا شما كنم ميبار ديگر شما را دعوت يك پس 
امه برد ولي نا اميد نشويد و به گشتن ادبمثل من زمان  هاشايد سال بيابيد. را

 .دكنبه درگاه خداوند اعتماد و دعا كنيد كه چنين شخصي را فراهم  دهيد.
  شود. جاد تغيير بسيارتواند باعث ايمياين تحمل يا عدم تحمل شما است كه 

  

  با نگاه به ابديت ؛تحمل :ين جلسهرآخ

طور  همان .خواهد بودي ما هاكالسدوره ترين سختجلسه مطمئناً اين 
 شود.ميزمان  موضوعمربوط به  مشخص است اين جلسهكه از اسم آن 

هر سال من و خدمه قايق بايد قايق را به بنادري مختلف براي  براي مثال،
ز ا گر اهل اين حوالي نباشيد احتماالً ا درياچه ميشيگان ببريم.ه در قمساب

مايل  ٣٠٠مايل عرض و  ١٠٠تقريباً  بزرگي درياچه ميشيگان بي خبريد.
نات دريايي يعني سفري  ٧يا  ٦مايل در درياچه با سرعت  ١٠٠ طول دارد.

 وتد افميمعموالً قرعه به نام من طاقت فرسا است. در تيم ما  كه ساعته ١٢
در طول سفر با طوفان رو به رو  اتفاق افتاده كهبارها  براي جابه جايي قايق

شم رو به رو شدن با چنين دهم روي قايق تنها باميچون ترجيح  ام.هشد
  .اسفناك استي براي رسيدن به آن سوي درياچه وضعيت
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 جربهتاز  و كنممياست ولي وقتي خود را جمع آن لحظات بسيار بحراني 
ام را مدرك خلباني ينوجواندانيد من در مي گيرم.ميم كمك خلباني ا

 ام.هردك پروازگان ياز روي درياچه ميش شخصيماي با هواپيو بارها ام هگرفت
ارائه ما به شاز درياچه  يكامالً متفاوت تصويردرياچه ميشيگان فراز پرواز بر 

از باال  و مايل طبيعي است ١٠٠معموالً در پرواز محدوده ديد  .دهدمي
ما در عرض چند دقيقه شو هواپيما سريع چون  آيندميبه نظر  تركم هافاصله

  برد.ميرا از يك سو به سوي ديگر درياچه 

  شوم سعيميرو وي روبهوقتي در درياچه هستم و با موقعيت سخت جَ
ي ديد خلباني را در قايق رانمانند يك خلبان به مسافت نگاه كنم. كنم مي

نگرم ميپايي به درياچه  رهزا ٢٥از اتاق خلبان در خود در ذهن  برم.ميبه كار 
 نمتوانم ببيميبندر رو  ،است از اين جا مقصد مشخص " :گويمميو با خود 

ست اباور كنيد با چنين نگاهي  "د.رسمياز اين باال همه چيز ساده به نظر 
دارم  ديگر نياز نگرشيبه يعني  به راهم ادامه دهم و موفق شوم متوانميكه 

چه خواهم ميكه  ايدهسازد.فكر كنم متوجه شد تا من را مصمم و اميدوار
  . براي شما توضيح دهمرا ميمفهو

 اما اندهرا ديدبسياري قهرمانان ايمان در طول تاريخ كليسا مشكالت 
زيرا  "گويد مي ١٩ :٤پولس رسول در دوم قرنتيان  اند.هچشم به ابديت دوخت

آورد كه با رنجها ميئي و گذرا جاللي ابدي بر ايمان به ارمغان ي جزهارنج
الت گويد وقتي به امواج مشكميبه عبارت ديگر پولس  ".قياس پذير نيست

ل داريد تا به امواج از باال بنگريد نه مث يرسيد نياز به ديد خلبانميزندگي 
ه بمعناست كه اين به آن  .نظاره گر امواج باشيد هاقايق رانان به درون موج

  ابدي داشته باشيد. يزندگي ديد
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كند چه ميدر اين آيه ياد  هاكه پولس از آن " ي جزئي و گذراهارنج "
 يفتوصرا  هاآندر آيات قبلي او هستند كه نياز به ديد خلبان گونه دارد؟ 

ده بينيم به زمين افكنده شميآزار  متحيريم، از هر سو در فشاريم، "كند مي
دهد كه ميو ادامه ".شودمياره مرگ عيسي نيز در بدن ما ظاهر همو ايم،

طاقت  پولس رسول چگونه )١٦ – ٨ :٤دوم قرنتيان ( ".شويمميدلسرد ن
  كنم.مي؟ فكر نبودتر يا از من و شما خلقتي واالآآورد؟ مي

به امواج مشكالت بود نسبت چون آموخته  كردميتحمل پولس رسول 
داشته باشد.آموخته بود كه با نگاهي بازتر مقصد را  ابدي ديدگاهيزحمتها و 

اشته صحيح د ياگر ديد توانيم دوام بياوريمميما هم مانند پولس  خواهد ديد.
 پولس در قلب و زندگي من حك شدديدگاه سال گذشته كالً  ٢٠در  باشيم.

پس  " :گويدمياو  ٥٨ :١٥در اول قرنتيان  ام.هحك كرد و در حقيقت آن را
ثابت و استوار بوده و همواره با تمام وجود به كار خداوند  ران عزيزم،براد

بارت به ع".دانيد زحمت شما در خداوند بيهوده نيستميزيرا  مشغول باشيد،
وضعيت ترسناك و تاريك بودن  اهميت ندارند، هاو بحران ديگرزحمات

  شجاعت را برگزيند و ثابت و استوار باشيد. مسئله نيست،

هم نيست منكشيد. ويد قبل از شروع تصميم بگيريد كه كنار گميپولس 
يم خود تصممشكالت به قبل از رسيدن بلكه بايد  زحمت و رنج افزوده شود

شباني و  ،سازيشاگرد  اعالن انجيل، خدمت، باشيد در اعتماد، را گرفته
ه كخواهيد دانست بله  نتيجه چه خواهد بود؟و  رويا. مسير تحققرهبري در 

 يبا نگاهاست. زحمات شما عبث نبوده پس  ايدهخداوند باقي ماند اگر در
روزي نزد يگانه پسر خداوند خواهيم  .استابدي مقصد و آسمان نزديك 

را  وقتي او دست نكشيد،ش جهان را نجات داد. ايستاد كسي كه خواندگي
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 د نااو را تنها گذاشتن شكتك زدند و تعاليم او را مسخره كردند و يا شاگردان
 خواندگي خود پشت به وقتي خون او پاي صليب ريخته شد اميد نگشت.

  نكرد.

 :گفت وبه زبان آورد  كلمات رااو اين خدمت عيسي مسيح وقتي تمام شد 
را  كاري كه پدرم از من خواسته بود .را انجام دادمام هوظيف "تمام شد!  "

 حضور او رفتيموقتي شخصاً به . ماندم تا خدمتم به اتمام رسد. انجام دادم
 كه خدمت خود را به اتمام رساندي.اي عيسي ممنونم  " :خواهيم گفت

كردي و جان من را تحمل . ممنون كه از طريق صليب مرا نجات دادي
را  ساكليحفظ كردي و رسالت خانواده مرا  را تبديل كردي،خريدي. زندگي م

يمان دارم ا "! ممنونم. سرنوشت آن را تعيين كرديو  جهان ادامه دادي.
به مدد  ن؛عيسي جا ": اضافه كنيماين كلمات را نيز همه ما رهبران بتوانيم 

چه  " دهم.ميكنم و خدمت خود را نيز تا پايان انجام ميتو از تو پيروي 
  بر پا خواهد بود. هدر آن لحظميشادي عظي

  

  !در مسير بمان

نم را اباعث شد تا يكي از عزيزترين دوستسخت  بيماريچند ماه پيش 
ك نويسم كه اشميو درحالي ام هن كتاب را به او تقديم كرديااز دست بدهم. 

رازدار  خادم، هم سنگر، برادر، استاد، ؛جان رسموسن  صورتم جاري است.از 
  شناختم.مييي بود كه هاو يكي از بهترين انسان

كنار تخت او زانو زدم تا براي آخرين بار به او ، دو روز قبل از مرگش
به زحمت  او را در آسمان خواهم ديد. گويم با تمام وجود دوستش دارم وب
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به  كه براي من تهيه ديده بود را برداشت و به من داد. ايخم شد و هديه
 بود.رنگي اي هدر آن قطب نماي ملواني نقر دقت كاغذ كادو را باز كردم.

رام به من آقبل از اين كه بخواهم از زحمتي كه كشيده تشكر كنم با صدايي 
از روزي كه تو را  بيل تو به زندگي من هدف و مسير بخشيدي. " :گفت

دانم مي.نهدف و معنايي داردكه زندگيم ر كرد و فهميدم يديدم زندگي ام تغي
ود و اشك آلبا چشماني  ". چطور از تو تشكر كنم پشت قطب نما را بخوان

ر د "د را خواندم.حك شده بواي هبر صفحه نقركه اي هسه كلم ديدي تار
براي لحظاتي او را در آغوش گرفتم و براي او  بعد از خواندن "!مسير بمان
 كاري بودترين جان روز بعد فوت كرد و مراسم تدفين او سخت دعا كردم.

  .دارمميولي آخرين هديه او را بر قلب خود نگاه  كه تا حاال انجام دادم.

  ... در مسير بمان

ه كمل كنيم روزي در حضور كسي خواهيم ايستاد اگر ما رهبران چنين ع
  اسم او بر ماست.
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  .دريغ نكنيداز خداوند هيچ چيز را 

  

  

  

  

  مسيح محوردر رهبران روحي متواضع 

 كيلو ٥٠وزني كمتر از  يمتر و پنجاه سانتيمتر يكاز نظر ظاهري با قد 
بانيايي فقير آلي هيك خانواد دراو  .دهدقرار  تأثيركسي را تحت توانست مين

به دنيا آمده بود و پدرش را در هشت سالگي از دست داده بود و مادرش با 
اشت چناني ند تحصيالت آن .بود او را بزرگ كرده يي مالي بسيارهادشواري

ر د مجرد باقي ماند و شاو تمام عمر .افراد سرشناس ارتباطي نداشتو با 
ترين مؤثر ١٩٨٠تا  ١٩٧٩سال  از نوبل شد.صلح  يهبرنده جايز ١٩٧٩سال 

و ابراي مالقات با  هاترينسرشناس هاو براي سال شودميمحسوب زن دنيا 
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 ،هارئيس جمهور سال اخير با رهبران، ٢٠در  منتظر وقت مالقات بودند.
ي راك براي هاو بزرگترين تاجران و ارتشيان و موزيسين هانخست وزير

 ري ازرهبرا  تأثيرترين ولي عميق ام.هم مالقات كرديهاو كتاب هاكنفرانس
  كلكته هندوستان بر من گذاشت.

ه بتر خدمت مادر ترزا مرا مجبور كرد كه نگاهي عميق تأثيرپيش  هاماه
اي هراهبدر آخر تحقيقاتم متقاعد شدم كه خداوند  بياندازم.او اهداف خدمتي 

قي ايي و غير كليسايي براي مابتمام رهبران كليسبه قد كوتاه را جهت الهام 
  تاريخ بشر بلند كرده است.

  

  وقفي كه خداوند انتظار دارد.

زيرا چشمان خداوند در  "گويد: ميكالم خداوند  ٩ :١٦دوم تواريخ در 
وقف يمكند تا قوت خود را بر كساني كه دلشان به تماميتمام جهان گردش 
در  ييهاگيرندهكنم كه ميتصور با خواندن اين آيه  ".اوست نمايان سازد

زير نظر دارند و خداوند را از وجود انسان را  ميليارد ٦كه  وجود داردآسمان 
 گويد وقتي چنين كسي يافت شد قوتميكالم  كنند.ميچنين افرادي آگاه 

بر جهان  ي عميقتأثيرتواند ميو ناگهان او جاري خواهد شد خداوند بر او 
ي هافهميد كه گيرندهميكنيد ميزا را مطالعه وقتي زندگي مادر تر .بگذارد

و در نتيجه قوت خداوند بر او كرده بودند  شناسائيآسمان قلب مادر تراز را 
  .جاري گشته بود
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  از او دريغ نكنيد.

ظيم يي عهابا خداوند پيمان مقتدرانهدر اوايل زندگي اين زن ظريف اندام 
، عالوه بر آنانگيز است. تصور آن هم چالش يي كه حتي هاپيمان .بست

وقتي  د.نگرفتميمحبت سر چشمه از روي اجبار نبودند بلكه از  هااين پيمان
كه هر چه خداوند  عهد بستهنوز معلم بود با خداوند  ١٩٤٢كه در سال 

له ي او بهاتصميم گرفت به اوامر خدواند و خواسته دريغ نكند.از او  بخواهد
يمش مصمم در بله گفتن به خداوند بود. بدون توجه به بهاي تصم بگويد.

ه گونه توجي وعده خود با خداوند را اين پس خود را وقف خواسته خداوند كرد.
بايد با بخشي از نما  اگر خداوند تماماً خود را وقف ما ساخت، "  :كردمي

ديد واالي او به خداوند باعث دو پيمان ديگر  "وجود در خدمت او باشيم؟ 
  " قرار داد. تأثيرميقاً تحت گشت كه من را ع

  

  .دهبانجام  تأخير بدوناو را  يخواسته

هد انجام د و آن را فوراً دشد او پيماني با خداوند ببندديد مادر ترزا باعث 
است به خوميبراي او اين پيماني حياتي بود چون ن .ي نياندازدتأخيرو در آن 

و  شد ترتواين كه سرم خلبعد از  ا، ماه ديگر،دولي فر !بله "خداوند بگويد 
  مطلق و فوري بود. سرورشبه  پاسخ او بايد "يا وقتي بازنشست شدم.
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 امين بودن در كم

را  قانون ديگرييش با عيسي مسيح هادر قدم گرفتن براي پيشياو 
چك كه كو عملي ساخت و آن اين بود كه در كم امين باشد. او بايد خدماتي

كه سر راه او  يمثل محبت به هر كس مرد.شميرسيد را عزيز ميبه نظر 
فرصت انجامش در طول روز  ي كهي كوچكهاو فداكاري گرفتمي  قرار

جاي خود را در صف به كسي دادن يا تميز كردن ميز غذا بعد از بود. مثالً 
ود خ در زندگي شخصيرا كالم خدا  انهوفاداراو همچنين  .اينكه همه رفتند

 بست.ميبكار 

 خداوندي هاموهبت

مادر ترزا با خداوند تازه فهميدم كه خداوند چرا  يهاعهدبعد از خواندن 
ي اهگيرنده .گذاري بر جهان را به او بخشيد تأثيراو را برگزيد و موهبت 

و از اشناسايي كرده بودند كه قلب او كامالً تسليم است. آسمان قلب او را 
بسيار كرد و مي اجراي خيرتأاوامر او را بي كرد،ميدريغ ن يخدا هيچ چيز

جهت به ا ر كسيجوان نظر افكند و گفت چنين  دخترخداوند به اين  قانع بود.
خود را جاي خداوند بگذاريد.جهاني كه شما  اعمال نيكو بلند خواهم كرد.

اكثر جمعيتش و هم اكنون  جان پسر خود را در راه نجات آن دريغ نداشتيد
از  هاستفاد سؤتجاوز و  خونريزي و ،تيناعدال ستم، قحطي، فقر، در جنگ،

لي وتوانيد به راحتي همه چيز را تغيير دهيد مي برند.مييكديگر به سر 
سي در اين موقعيت شما چه ك .استفاده كنيد هاانسانگيريد كه از ميتصميم 
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اگر من بودم هركسي كه تماماً  را جهت تغيير در جهان بلند خواهيد كرد؟
  كردم.مياو را انتخاب و بلند  .دادمينشان  منبه تسليم بودن خود را 

با ديدن  .حداقل يآلبانيايي ناشناس با حقوق معلم بهتر از يكچه كسي 
و او را براي تغيير جهان  دادمميچنين وفاداري قوت خود را در قلب او جاي 

اعث باين امر  خود را جاي خداوند بگذاريم اگر !جالب استگرفتم. ميبه كار 
  بسياري كه باعث نگراني رهبرانود سئوالي در ذهن ما ايجاد شود شمي
. ي درد ناك استسئوالاين ؟ كندميگردد. آيا قلب من توجه خدا را جلب مي

پس قلب من و شما  كنيمميعمل به اوامر خداوند  نسبتا زاگر چون مادر تر
 ئوالسه اين مرتباً با رهبراني مالقات دارم ك توجه خداوند را جلب خواهد كرد.

اما  "كند؟ ميعطا ن نچرا خداوند خدمتي بزرگتر به م " :پرسندميرا از خود 
طلبند بلكه زياد خواه ميموهبت خداوند را ن هاآنحقيقت اين است كه 

به جاي اينكه تسليم و سر سپردگي بيشتري از او در خلوت خود  هستند.
   .قت كندمواف هاي آنهابا نقشهكه او خواهند مي  بطلبند

پردگي سر س بيشتر، شدنميل به تسليم  ،ازمادر تربررسي زندگي با  
ن امي ايجاد شد. مثالًبا خداوند ام شخصي  يهادر زندگي و پيمانتر عميق
بودند كه ذهنم  موضوعاتيو ايمان و فداكاري در راه خداوند در اندك بودن 

د را بطلبم روي خداونبيشتر بهتر است دريافتم كه  .بازتر گرديدآن نسبت به 
درك جديدي كه مطالعه زندگي مادر اينكه افراد بيشتري را رهبري كنم. تا 

  با من خواهد بود. عمرمبقي ترزا به من بخشيد ما
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  .با شادي در اختيار خداوند باشيد

تسليم خداوند بودن به سفري  هاسال سالگي بعد از ٣٦وقتي مادر ترزا در 
ان نش را به اود خواندگي و تصوير آينده نداود، خفت تا مردم را خدمت كنر

 هاو آنچه آنماند مي هابا آن ،كردميرا خدمت  هاترينبايست فقيرمياو  داد.
  گذراند.مي هامانند آنهرا  عمرشمابقي خورد و ميخورند مي

ز ا من و شما از شنيدن چنين خبري غافلگير خواهيم شد ولي مادر ترزا،
 .ه بودميليارد نفر او را انتخاب كرد ٦شت چون خداوند از بين هميشه شادتر گ

 هاباعث شد تصور كنم كه چه حسي خواهد داشت وقتي جواب سالاين 
را به او اش كه خداوند اراده  ه بوداو يك دهه دعا كرد بشنوي. را يتدعا

به وضوح هم و خداوند  دريغ نكردخداوند را از  يهيچ چيز. او نشان دهد
خداوند مادر ترزا خدمت خود را از دستان  ساخت. آشكاررا بر او  اشخواسته 

  .خواندمي "روز الهام  "را  ١٩٤٦سپتامبر  ١٠او  دريافت كرد.

؟ يا تو با آن مشكلي نداريآدشواري است  يهبايد به او گفت اين وظيف
غير از مسير  يمسير تواني درمياست. آيا خداوند سخن گفته چون ! نه

چون خداوند مشكلي نخواهد بود ! بله حركت كني؟ برادرانت خواهران و
 قطهنرا در فقيرترين  عمرتمابقي داني قرار است مي. آيا سخن گفته است

ن خداوند مشكلي نيست چو! بله؟ بگذرانيبا مريضان ودر هم شكستگان  دنيا،
يچ و من از او ه كردهمشكلي نيست چون خداوند صحبت . سخن گفته است

ي موجود هاچنين پاسخي به چالش مادر ترزا ريغ نخواهم كرد.را دچيزي 
  .تأخيربدون داشت آن هم را  شداد و قصد انجام كامل خدمتمي

ي يهاهمچنان به دريافت چنين خواندگي به خاطر مشاهدات و تجربياتم
راز آلود در هر جا وظايفي  يها. او با روشخداوند باور دارمطرف از  اً مستقيم
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 هاخداوند همچنان زندگيبه  هنوز هم اعتماد سپارد.مي تلفد مخبه افرارا 
 و بخشدميپر محبت به مردم اي هتصويري از آيند و سازدميرا تبديل 

كه منتظر اوامر خداوند و اجراي هنوز هم وجود دارند كساني چون مادر ترزا 
  هستند. فوري آن

  

  قيد وشرطبي ميبا تسلي تقويت شده

از داوطلبين كمك  WCAرين كنفرانس ساالنه در بزرگت يك سال
رباره د بين شركت كنندگان پخش كنند.را  يسفيدي هاخواستم تا پرچم

يد تسليم كنميبه خداوند صحبت كردم و گفتم اگر واقعاً فكر  تسليم بودن
م توضيح دادم كه پرچم سفيد نشانه تسلي "را بر داريد. ميخداوند هستيد پرچ

عاً خود اگر واق را دعوت كردم تا بايستند. گفتمرهبران . بودن به خداوند است
دقيقه ديدم كه يكي يكي با  ١٠در طول  بايستند. ،دانندمي را تسليم خداوند

ظاهر ت "خواهند بگويند ميانگار  شوند وميي سفيد در دست بلند هاپرچم
  "!تسليم توامواقعاً  ،نيست

ا نگه پرچم سفيد ر، بيل"گويند ميكه شوم مياز افرادي روبرو برخي  اهنوز ب
تماماً در زندگي و خدمت تسليم خداوند  .نيستتظاهري در كار و ام هداشت

  " هستم.

د مطمئنم قلب خداون .آيدمي وجدبه  سخنانيقلب من با شنيدن چنين 
به من گفت  شخصيكنفرانس آن . شش ماه بعد از ي استطور هم همين

  بايد در استخدام شركت باقي تنهاكه نه  تكه روزي در دعا خداوند به او گف
خص ش .دهدكليسا افزايش  بافعاليت خود را  ماند بلكه بايد همكاري وب
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به من گفت كه خداوند با او سخن گفته و از او خواسته شركت خود  يديگر
نگاه  انگوسفندبايد به تمام پرسنل خود به چشم  را فقط محل در آمد نبيند.

الت وك ه بودد از او خواستنكه بعد از چند ماه خداو مآورمي زني را به ياد كند.
او هم چنين كرد و هم اكنون  و به شباني كليساي خود بپردازد. كندرا رها 

با يك چهارم حقوق سابق تسليم و در اختيار خداوند  نيز مشغول خدمت است.
  است.

اخيراً با شخصي كه در آن جلسه پرچم سفيد را به دست گرفته بود 
اري گيك بيل و يك گفت خداوند در دعا تصويري از مياو  صحبت كردم.

ي با كه تمام زندگبود و از اين طريق به او گفته بود نشان داده  اودستي به 
به  اهدخوميخداوند او گفت:  .آن گاري بريزي بايد بارهايي را براين بيل 

خداوند از  .در چرخ دستي خودش رولي اين با .جمع كردن بارها ادامه دهم
او خواست در ملكوت مشاركت بيشتري داشته باشد و از استعداد خود در 

او هم چنان به شغل قبلي خود مشغول است اما  برد.بپيشبرد ملكوت بهره 
اين  اهاين مثالم از بيان مقصودكند. مينظاره ديگر از ديدگاهي زندگي را 
ت وظيفه ر خداوند و دريافتسليم بودن در براب بين ميمستقي يرابطهاست كه 

 ين دو مكمل يكديگرند چون روش خداوند اينوجود دارد. ا و تكليف از او
از خداوند نياز داريد يا به  يجديد هدايتشما هم به دريافت آيا  گونه است.

به هر  ؟است كنوني كه خداوند به شما سپرده وظيفهدر  ياستواري فزون تر
د نخداو ارادهي سفيد خود را باال نبريد هاحال وقتي تسليم او نشويد و پرچم

شنيدم كه از  ياز افراد مختلف يي ديگرهاداستان نخواهيد ديد. اًرا واضح
كردند كامالً ميخيال  هاآن وعظ من درباره پرچم سفيد مطلع شده بودند.

 د.دست به خطر زدن اراده خدابا دريافت  هاآن تسليم او هستند. فكراً و جسماً
ت كناري گذاشتند و تصورابه سپرده بود را  هابه آنكه خداوند اي هيفوظ هاآن
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نموده بودند  از خداوند دريافترا اي هوظيف هاآن را جايگزين آن كردند. خود
 هانآ .گشته بودمنحرف  هااما افكار آناين اراده خداست و مطمئن بودند كه 

 وظيفهنجام اين بايد جهت ا كرده بودند تا بسنجند چه بهايي راشروع 
داد پذيرش اين وظيفه يعني پذيرش ريسكي مينشان  هاسنجش آن بپردازند.
فاقي چه اتپس آسايش و امنيت من چه؟  " :با خود فكر كرده بودند هاباال. آن
را به خود  هاسئواالت ديگري كه ذهن آنو  ؟افتدميپول و شهرتم براي 

  مشغول كرده بود.

رت و سيي پر از حهاداستان. خوشي ندارداشخاص پايان  داستان اين
ر چون ه اند.هي بسيار كه براي من بازگو كردرنج آور براي رهبران ماجراهاي
روز الهام وجود  هابراي آن بوده است. هاكه خطا از آن ستيمدانميدوي ما 

به عنوان مهر شرمساري بر تاريخ رهبري  "روز انحراف از مسير "ندارد بلكه 
گز هر نگذار داستان رهبري تو چنين شود. دوست من، خواهد ماند. باقي هاآن

خواندگي خود را . خارج نشوقرار داده  تاز راه و كاري كه خداوند در زندگي
شيمان د پنهرگز از بله گفتن به خداو.اوامر او را اجرا كن تأخيربپذير و بدون 
  نخواهي شد.

  

  .باشيدتر مشتاق هادر دشواري

كلكته همه امور پشت سر  بهبه محض ورود مادر ترزا شايد فكر كنيد 
 رااو خدمت خود  هم حل شدند و موانع يكي بعد از ديگري برداشته شد و

 و به هر حال خدواند صحبت كرده بود .شروع كردبدون كوچكترين مشكلي 
د. شدنميبه روي او باز بايد دعاها پاسخ داده شده بودند. نتيجتاً همه درها 

 يروز كابوسي در بيداري گذشت.به سان ماه اول براي او  ١٦ كس،دقيقاً برع
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يد گوميكه داشت براي شبان ناظر خود پدر وان اكسم  ياز روياي زامادر تر
بر خالف انتظار پاسخي كه  .گذاردميرا با او در ميان  شو اشتياق خود

اي رب! و هيجان خود را كنترل كن بدهكه به تدريس ادامه  شنود اين بودمي
 قلب او مشتاق خدمت ميان فقيران كلكته بود. نااميد كننده بود. ترزامادر 

خداوند به او گفته بود كه برود او هم آماده و خواهان كرد؟ ميچكار پس بايد 
به جاي اينكه از روي خستگي و ترس عمل كند  رفتن بود اما اجازه نداشت.

فصل (را رهبري كند. كند بجاي نا اميدي خود كه مقاومت  گيردميتصميم 
٩(  

ي پي در پي با پدر وان اكسم هابا مالقات گيردميمادر ترزا تصميم 
 ي الزمهااو را متقاعد سازد كه در تحقق اين رويا به او اجازه تاتالش كند 

ي او بررسي هاي طوالني بود تا خواستههاو مالقات هارا بدهد. نياز به ساعت
ر ترزا در آن مدرسه همراه بودند بر مشكالت يي كه با مادهاراهبهشك  .شود

ست. شده ا ؛پدر اكسمعاشق كه مادر ترزا شايعه از اين قرار بود  .ه شداو افزود
او را يز نتفاهم ؤو اين س درگم ساخته بوداو را به اندازه كافي سر شمشكالت

  از پا در آورد.

 شرايط وكار خداوند است كه اشتياق رهبر مشتاق يك از اي هنموناو 
  ؟ايدهافتاد به اين حال و روزآيا تا به حال  بود. كردهخارج از كنترل او را فلج 

ت اسبا چنين شرايطي رو به رو شده اي هشناسم در دورميهر رهبري كه 
 .است.كالم خدا را بخوانيد ه خواندگي و وظيفه خود را در حال نابودي ديدهك

دام هر ك اند.همرز جنون رسيدبه  يشرايطچنين تقريباً همه رهبران توسط 
نبود راه و چاره در با برخي  روسا وبرخي با عدم همكاري مردم يا  .به نحوي

 تاريخ كتاب مقدس مملو از چنين افرادي است. اند.هشرايط سختي گرفتار شد
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دانيد اگر ب تعجبي ندارد ما و آيندگان نيز با چنين مشكلي رو به رو باشيم.
  .منتظر باشيداست پس براي شما پيش نيامده 

خود هر  يهدر اين مرحله ادامه دادن ناممكن خواهد شد و رويا و وظيف
درست در همين لحظه كار عميق خداوند را نظاره  بينيد.ميتر روز كم رنگ

تي عذاب آور ذهن شما را فرا سئواالدر اين مرحله دردناك  هيد بود.اگر خو
نجام براي ارا چه بهايي  ؟از نفسميا  هداز خداوند بو اين روياآيا  خواهد گرفت.

مانم؟ بتا كي منتظر برداشته شدن موانع  ؟توانم پرداخت كنممياين خدمت 
عاً به قدرت واقآيا  ؟تصميم بگيرم بندي خداوند پيش بروم يا خود بايد با زمان
تواند مرا از اين باتالق خالصي ميآيا خداوند  باور دارم؟ هاقلب يهمبدل كنند

  تم؟اين مسير هسم براي جاندادن نهايتآً اگر وقتش برسد حاضر به  و ؟دبخش

درسي كه انتظار كشيدن مادر ترزا  ي انتظار خود باشيد.هادوره مراقب
ا ب د درگير نشد.از طرف افراد باشكه  يبراي ما دارد اين است كه او با موانع

ا ين صبري در مچن خداوند به راه خود ادامه داد.تسلي صبر و دعا و طلبيدن 
ماه مالقات پي در پي مادر ترزا براي  ٤ بقي مسير به ياري شما خواهد آمد.

 .درمسئله را با اسقف اعظم مطرح ك كار گر افتاد. اومتقاعد ساختن پدر وان 
 اام كرد.مي رصاد خدمت اوآخر را درباره  اتدستوربود كه بايد  اعظماسقف 
فت را گربا اسقف اعظم اجازه مالقات  وكه اماه رنج و خستگي وقتي  ٤ بعد از

. كنيد او را تصور توانيد تصور كنيد؟ نا اميديمي منفي بود. جواب اسقف هم
ته از مانع اول گذش هابعد از تحمل ماه ديگر تحمل انتظار كشيدن را نداشت.

يا ود وقت تصميم گيري ب بود و حاال با مانعي غير قابل تغيير رو به رو بود.
و  با جد و جهد كرد.ميانتخاب ديگري بايد داد يا مي  دريس ادامهبايد به ت

شروع به داشت  ١٨باب  لوقا انجيل در وصف شدهپيرزن كه از پا فشاري 
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مايلي  ٤٠٠٠او درباره مسافت  نامه نگاري كرد تا اسقف را از سر راه بر دارد.
ايط و شرنويسد ميو روز الهام خود با جزئيات و احساس و شوقي عميق 

  .كندمياسف بار كلكته را توصيف 

ن پرسنل يا مسك پول، كمك، " نويسدمياسقف براي مخصوص اي هناماو 
 محبت و مهربانيي خود را با هااو نامه "من نايستيد. فقط سر راه خواهم،مين

به اسقف اعظم به فروتني خود در برابر دستور اي هرساند و در نامميبه اتمام 
مرا به خاطر پافشاريم عفو  " :نويسدميد. در واقع او چنين كنمياو اشاره 

حبت و م يتشنه ،گمگشته ارواح ضعيفانِ طور رفتار كنم. بايد اين كنيد،
  ".هستندتوجه 

كه امروز معروف به اي هتا نام كندميپيدا ادامه  هاماه هااين نامه نگاري
 نام عيسي مسيح تمدر نا، اعليحضرت ". نويسدمياست را  "بگذار بروم  "

ون اگر چ .مرا به عقب حل ندهيد كافيست. تأخيريد بروم. كنم كه بگذارمي
 از بين نخواهدچون از اوست  گشت.ميم انساني بود تاكنون محو اهخواست
 ام.هرا از دست داد هاكه من داشتم فرصت نجات خيلي يتأخير در. رفت

گذاريد لطفاً ب آيد.مير من مهم نيست چه بر س براي جان من ترسان نباشيد.
  " بروم.

اين سخن مادر ترزا من را ياد پولس رسول  "مهم نيست چه بر سرم آيد"
  اما جان خود را بي ارزش "گويد مي ٢٤ :٢٠در اعمال  اندازد كهمي
 ي خوداز وقف و وضوح اهداف رويااي هوقتي رهبر به چنين درج "انگارم.مي
اغلب چنين رهبراني جهان را تغيير  هد بود.ر او نخوااچيزي جلو درسد مي

  سازد.ميرا هموار  هاخواهند داد و خداوند مسير آن
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 .كندمي رفتن را دريافت مجوزسال و نيم بعد از روز الهام  يكتقريباً او 
نون اكگشايد. ميي او را هاراسخ و روحي خستگي ناپذير خداوند راهميبا عظ

ند پرسميخيلي از رهبران كليسا از خود  م دهد.انجارا خدمت خود تواند مياو 
-نگران و خسته هستند و كارد به استخوان چون "؟تا كي بايد تحمل كنم "

   خودرها كردن خواندگي  به هاو اين زمان است كه آن شان رسيده است
تا  "كنمميپيشنهاد  هادرسي كه از مادر ترزا گرفتم را به آن. انديشندمي

 "ده و در خواندگي خود امين بمان! خدمت خود را انجام آخرين حد توان
 در دستان خداوند است. هازمان كشد.بطول  هايا سال هاماه هاشايد روز

خسته خواهند شد و در ما روحي  هاآن وقتي در مقابل مخالفين بايستيم،
 هاخستگي ناپذير پرورش خواهد يافت كه باعث خشنودي خداوند در آسمان

  خواهدشد.

درك درست خواندگي مهمترين  بها و مقدسي است. خواندگي موهبت گران
  بايد تحمل كنيد. اصل است.

  

  .را جدي بگيريدخود خواندگي 

سوي از اي ههدي در حكم براي مردم كلكتهرا مادر ترزا خواندگي خود 
با ترك دنيا و حركت به سمت خواندگي اين هديه هر روز دانست. ميخداوند 
اين زن مقدس بيكار ننشست تا همه امور خود به خود سر  .گشتتر ارزشمند

خود  خدمتشروع خدمت يافت و منابع مالي  ياو مكاني برا. سامان بگيرند و
استخدام كرد و مشكالت سازماني را يكي بعد از  ياو پرسنل. مين كردأرا ت

او به منتقدين بي رحم پاسخگو بود و به ناظر خود مرتباً كرد.  ديگر حل
 خطاي. از خود داشته استرهبري يي در او هم خطاها مطمئناً  داد.ميزارش گ
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س و شكست أغرق شدن در ي زمانولي در  گشتميخود غميگن و خجل 
و دانست روز نميچون  رفت.ميكرد و قدم به قدم پيش ميخود را بلند سر 

ه رهبري نمونه براي هم ترزامادر  خواهد داشت.به همراه قوتي نو با خود 
  توانيم.ميگويند نميرهبران منفي باف است.كساني كه 

  

  با تمام دل و جان ؛محبت به خدا

س روحاني زندگي مادر ترزا را نيز فرا أي در طول اين مسير خسته كننده
ته به اين موضوع پرداخاو  "نور من باش  "اخيراً در كتابي به عنوان  .گيردمي

و  او توجه د.طلبميي را از خداوند ربيشت وتر ملموس حضور ترزااست. مادر 
 مقرسرو كار داشت و هر شب بي  هابا فقيرترين خواست.ميبيشتري فيض 

 او خودبر آورده نشد  هاو سال هااز ماهوقتي انتظار او بعد  رفت.ميبه خواب 
-شد و در دفترمياو دلسرد  كرد.ميرا براي كم رنگي حضور خدا سر زنش 

شد مياما روز بعد بيدار  .نوشتميخواست ميوا هر چه پرش بي خاطرات يچه
روزي كه حضور خداوند را  داد.ميو به حركت در مسير خواندگي خود ادامه 

ور اگر حض " :نويسدمياين گونه كرد در دفتر چه خاطرات خود مياحساس ن
كنم باز هم تالش خواهم كرد تا او را به بهترين نحو مياو را احساس ن

وقتي چنين كلماتي را خواندم كتاب را زمين گذاشتم و با خود  "ممحبت كن
او "هستند.نقاط روح من با اين كلمات بيگانه ترين عميق "فكر كردم 

 خداوند اليق محبت شدن با تمام دل، احساس بي مانندي به خداوند داشت.
جان و ذهن ما است و كساني چون من با كوچكترين مانع محبت خود را از 

ند و محبتي بي مانبود شخصيت مادر ترزا مسيح گونه  كنيم.مي   يغاو در
  براي خداوند داشت.
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كنم و خيلي ميهفته در ويلو موعظه هر آخر سال است كه  ٣٠بيش از 
و به جل رديفبعضاً كه از  كنم.ميبا خداوند احساس اي هاوقات چنين فاصل

ري اقت صميمانه تكاش رف " :گويمميكنم به خداوند ميسمت منبر حركت 
 ". نمكمين تدانم دوستم داري ولي به اندازه كافي احساسمي با تو داشتم.

 تگويم موقعي كه شروع به صحبميكنم ميحركت  سنوقتي به سمت 
 ولي اتفاقي هر موقع كه من را حاضر ببيند. من را پر خواهد ساخت.او كنم 

طور كه با  كنم و همانميدقيقه وسايل را جمع  ٤٠يا  ٣٠افتد بعد ازمين
را براي احساس كردن حضور خداوند راهنمايي  هازنم و آنميمردم حرف 

توانستم در چنين شرايطي قرار ميكاش خودم  "گويم ميكنم با خود مي
عني در يام هگويم شايد به شباني خوانده نشدميدر پايان با خود  "بگيرم.

براي ي ول .احساس شودداوند از حضور خ يشباني كردن بايد احساس بيشتر
طمئنم م؟ اين فقط من هستم كه چنين حسي دارمآيا  "ي نيست.ورط من اين
  كه نه.

ا ر القدسروحيي از زندگي حضور يا گرماي هاصادقانه بگويم در دوره
سرعتم را تغيير دهم تا ارتباطي  و هامطمئناً بايد روش كنم.مياحساس ن

را امتحان كرد و باز هم  هاترزا همه روشولي مادر  .لمس كنمرا تر عميق
اي هظيفورا در خواندگي و خود ولي همچنان اكثر زندگي  .نگرفتاي هنتيج

 كه خداوند به او سپرده بود وفادار ماند و با تمام وجود خداوند را محبت كرد.
  اين واقعيت باعث الهام من است.
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  . من اينجا هستم

خدمت ، ز دست داد همچنان به رهبري تيموقتي مادر ترزا سالمت خود را ا
ن در آخري ادامه داد.به جد ي سخت هامين منابع و تصميم گيريأبه فقرا، ت

سراسر دنيا مشهور در جايزه صلح نوبل را برنده شد و خود ي عمر هاسال
 ي خود،هااز فروتني او نكاست و به عمل به پيمان هاتوجه رسانه گشت.

سپتامبر  ٥داري خود به كالم تا آخرين لحظات ي شخصي و وفاهافداكاري
  ادامه داد. ١٩٩٧

 " :مگفتميآمدم و به خداوند ميدر تحقيقاتم درباره او ناگهان به زانو در 
جرا ا تأخيراوامر تو را بي  دريغ نخواهم كرد. ياز تو هيچ چيز تسليم توام.
 ": رم نوشتمدر دفت وقتي از موانع سر راه مادر ترزا آگاه شدم خواهم كرد.

و را ده كه به بهترين نحو تبخش و قوت بچنين خستگي ناپذيري به من ب
   "محبت كنم.

ا م است. ترزايي چون مادر هاي آسمان همچنان به دنبال قلبهاگيرنده
 ه ساختنرهبران در جايگاهي قرار گرفته ايم كه در تصميم گيري و آماد

است و  ررهبيك از وظيفه كنيم. اين بخشي ميبه مردم كمك چنين قلوبي 
رهبران هرگز  به خاطر چنين كمكي از شما تشكر خواهند كرد. هامردم بعد

ت باز هم اتمام خطروجود و با  كنندمينشيني ندر مواقع تصميم گيري عقب 
دهند. سپردن وظايف تازه از خداوند يا دوباره تاييد كردن وظايف مي ادامه

 يخواهم عهدهايميواز شما  و استكنوني حاصل تسليم بودن در حضور ا
اكنون به  را به ياد آوريد. ماندسال امين  ٤٠براي  هاكه مادر ترزا در آن

و بي به اوامر ت .بلند بگوييد امروز تماماً تسليم تو هستمبا صداي خداوند 
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عمل خواهم كرد، چيزي را از تو دريغ نخواهم كرد، تو را به بهترين  تأخير
  مرا هم بفرست. هستم، د،نحو محبت خواهم كر

 ايدهنزديك هستيد ولي هنوز قدم آخر را بر نداشت هااگر به اعالن اين عهد
ه نيكي ب. محبت خداوند را دريافت كنيد توانيدميگويم كه چطور ميبه شما 

 .ي او قدم برداريد و به اوامر او عمل كنيدهادر مسير او باور داشته باشيد و
تنها يك فرصت براي همكاري در  كنيم.ميندگي من و شما فقط يك بار ز

ق هم مين منابع و تشويأت تشكيل تيم، ارائه رويا، پيشبرد ملكوت داريم.
نها ولي ت هاي زحمتكش اصول جدا نشدني از زندگي رهبران هستند.ميتي

ور ط همان داشت. ي سفيد را برخواهندهاهستند كه پرچم يرهبران دليراين 
خداوند قوت خود را بر كساني كه وعده داده شده  ١٦اب بكه در دوم تواريخ 

ي ما اميدوارم هر دو بر دنيا را دارند. تأثيرنمايان خواهد ساخت كه قصد 
  باشيم. بخواهيم چنين رهبري
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و  انعكاسچنين  منتشر شد. ٢٠٠٢در جوالي  جسورانهرهبري  كتاب 
را از ي بسياري رهبران هاوقتي نامه .از خوانندگان انتظار نداشتم استقبالي

خص مربوط به ش هااين نامهكردم شايد ميخواندم فكر مينقاط مختلف دنيا 
شدم كه ما رهبران چقدر تنها هستيم و در اين حين متوجه . ديگري است

ه با يي كهادر نامه نگاري. كسي نيست كه بتواند وضعيت ما را درك كند
ون ممن "اين بود كه  هاتاب داشتم حرف اكثر آنكاين رهبران ديگر درباره 

 اميدوارم براي شما هم همين "مرا درك كردي و حرف دل ما را زدي!كه 
د بدانيشما هم شده در اين كتاب  موضوعات گفتهخواهم با مي باشد. رطو

  كه تنها نيستيد.

مين منابع در شش سال پيش أدر مورد امور مالي و ت پنجمنوشتن فصل 
له گفتم كسي حوصميو با خود كه با آن روبرو بودم بود كاري ن تريسخت

بسياري از رهبران ا ندارد ولي برعكس ديدم كه اين همه جزئيات ر
 و رهبران ديدندمطالب درج شده در اين فصل را مفيد  ي مختلفهاسازمان

   .تجديد نظر كردندمين كنندگان منابع مالي أت به عنوانخود در نقش 

ه ارتباط خوبي با خوانندگان بر قرار كرد مربوط به اصول ك يفصل ديگر
بود و ) ٤فصل (و ارتباط  جديت به كارگيري افراد يعني شخصيت، هسه گان
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درخدمت اگر  .ه بودمورد توجه قرار گرفت هاپافشاري من به ترتيب آن
نياز به ارتباطات سر شار از محبت  و با مردم سر و كار داريدخود كليسايي 

  رود.ميكار ملكوت با محبت بين ما پيش بدانيد كه  داريد

ين م قصد نكوهش ااين اصول سه گانه دريافت يي كه دربارههااولين نامه
ي هابا جدال نويسندگانهمان اخير در طول دو سال ولي  سه اصل را داشتند.

سه  ايناز بود اگر ميسودمند  كهو اعتراف كردند رو شدند  روبه يگوناگون
ولي ! سفمأاز رنجي كه بر خود وارد كردند متكرديم. البته ميري پيرو اصل

يدن وقوع چنبعد از  .روبرو بودمتشكيل تيم  برايچنين رنجي با من نيز 
در طول خدمت رهبري اصولي اينچنين  اين اصول سه گانه را آموختم.فاجعه 

ر داخيراً تمام اصولي كه  براي من بسيار مفيد بوده است. مختصر و كارآمد
ام هرا ليست كرداند هطول اين سالها در هر زمينه كليسايي به ياري من آمد

ام نتيجه آن انتشار كتابي به ن ام.هآوري كردجمعت درسهايي كوتاه رصو و به
ات از موضوعكتاب را تهيه كنيد و آن كه اميدوارم  شد) رهبري يي ازهامثال(

 ونهگ شامل جمالتي اينكتاب  .استفاده كنيد خدمت خودبراي  مورد بحث
 " !افراد صحيح را انتخاب كن "؛"كنند.ميحركت سربازان با دستور " :است

كند. اين كتاب شامل ميآشكار ي مختلف رهبري را هاجنبهكه اين جمالت 
جمالت قصاري است كه بيان كننده يك حقيقت درباره رهبري هستند. 

به من خاطر  است و يتخدم سنواتمرور  مانندبراي من كتاب خواندن آن 
   بهتر رهبري كرد.توان ميكنند كه هميشه مينشان 

ان مرد ام.هي مختلف آشنا شدهااز قاره بسياري در دهه گذشته با رهبران
 هاهمه آننقطه مشترك  ي متفاوت.هاو زنان وفادار ولي با سبك و سياق
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ه و حاضر بخواهند بهتر باشند مي رشد و پيشرفت بود.به  هاتمايل آندر 
  بها هستند.پرداخت 

اين فقط "م: نكميرا ام هكرد هاآنبه شما هم همان پيشنهادي كه به 
 يد!بجنگ را گسترش دهيد. تانتوانيد رهبري خودميهستيد كه شما خود 

هر كاري كه نياز است براي بهتر شدن انجام دهيد تا  بجنگيد! جسورانه
 پس ".باشد بخشگويد كار شما ثمرمي ٥٨ :١٥همانطور كه در اول قرنتيان 
ر تنها رهبر خوبي باشيد بلكه رهبري دلير كه ه به خداوند متكي باشيد تا نه

 خود و براي آينده كليساي محلي انجامخواندگي  ترا براي اثبا مياقدا
 دهد.مي

٢٠٠٨سپتامبر  




