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 خادم وفادار 
   بارك پارسونز   نویسنده: 

شده  مدرن  تاریخ  از  جدیدي  عصر  وارد  نشانهما  همایم.  و  رهبري  فقدان  عصر  این  چنین  ي 
احساس انزجار از مفهوم رهبري است. به عالوه، شاهد جریان رو به رشدي هستیم که رهبران  

می خودخوانده  ستایش  را  که  اي  و  راست کنند  وفادار  رهبران  به  افراد  این  نیستند؛  کردار 
راستخوردهسال  که  دهه کرداري اي  در  بی شان  است  رسیده  اثبات  به  گذشته  توجهی  هاي 

مصالحه کنند.  می  و  سازشگر  رهبران  و  هستند  منفور  اعتقاد  با  و  شجاع  پرستیده  رهبران  جو 
ها را مسخره  ستاید و چرچیل را می   هان بریم که چمبرلیشوند. ما اکنون در جهانی به سر می می 
بود شاید امکان داشت که آن را  کند. اگر چنین چیزي فقط در فضاي دنیاي بیرون صادق میمی 

 تحمل کنیم، اما متاسفانه این وضعیت در کلیسا و در خانه نیز برقرار است.    

مقدس  رهبري در کتاب   ياند مقولهاند که مدعی بعضی از مسیحیان حتی تا به آن جا پیش رفته 
ي خدمتکاري بدهد. اما این نگاه  ي رهبري باید جاي خود را به ایده گویند ایدهوجود ندارد و می 

آموزد نقش رهبر توسط خدا  مقدس را، که به ما می نه تنها یک دوراهی کاذب است بلکه کتاب 
جرا کنند، و کسانی  ي رهبري را ا کند. رهبران باید با سختکوشی وظیفه مقرر شده، تضعیف می 

؛ اول  8:  12که تحت رهبري هستند باید اطاعت کنند و تسلیم و پیرو رهبران باشند (رومیان  
ایم و گاهی  هاي ضعیف بوده). گرچه همه ما شاهد رهبري 24  –  7:  13؛ عبرانیان  28:  12قرنتیان  

آن که رهبران را  کند، نباید فراموش کنیم  طور از قدرت سوء استفاده می ایم یک رهبر چه دیده
کند خداوند است. ما مسیحیان نباید  در جهان، دولت، محل کار، مدرسه، کلیسا و خانه تعیین می 

ي خویش  بگذاریم در دام بدبینی نسبت به هر قدرتی افتاده و در منجالب اقتدار خودخوانده 
ها پاسخگو  ه آن ي ما رهبرانی داریم که باید ب ي ما تحت اقتداري هستیم، و همه غرق شویم. همه 

طور که تمامی رهبران تحت اقتدار خداوند قرار دارند و نهایتاً باید به او  باشیم، درست همان 
 پاسخگو باشند.  

رهبري و خدمتکاري با هم ناسازگار نیستند. رهبران پیش و بیش از هر چیز خدمتکاران خدا  
انجام می  را از طریق رهبري کردن  براي  دهند. اساسی هستند و خدمتشان  ترین کیفیت الزم 

رهبري فروتنی است، و فروتنی اصیل در شجاعت، شفقت و اعتقاد نهفته است. رهبر وفادار  
کند. رهبر وفادار نگران آن نیست  رهبري فروتن است که عمدتاً با محبت و نه با ترس رهبري می 

ستان بسپارد، به  گونه کاري را به زیردداند چه که همه دوستش داشته باشند. رهبر وفادار می 
ها اعتماد کند، و نگران نیست که اعتبار کار به چه کسی منتصب گردد. رهبر وفادار نقائص  آن 
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شناسد و اهل توبه و بخشایش است. سرانجام، رهبر وفادار خود یک پیرو  و گناهانش را می 
ت ما را  وفادار به عیسی مسیح است، همان که ما را هدایت کرد و با فروتنی، فداکاري و مسر 

 خدمت کرد.  

 

تیبل مجله  سردبیر  پارسونز  بارك  سانفورد،  دکتر  در  اندرو  سنت  کلیساي  ارشد  و شبان  تاك 
بوده و   Assured by God: Living in the Fullness of God’s Grace ي  فلوریدا است. ایشان نویسنده

 باشد.  می BurkParsons@اکانت او در توییتر 
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