چگونه میتوان در شغلِ خود رهبرِ موفقی شد
پیرو نباش ،رهبر باش
بخش 3
"ای مرد از آنچه نیکو است تو را اخبار نموده است؛ و خداوند از تو چه چیز را
میطلبد غیر از اینکه انصاف را بجا آوری و رحمت را دوست بداری و در
حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نمایی؟ " میکا 8:6

شغل تو وسیلهای است برای پرستش و جالل خدا
"هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار
میکنید ،نه برای انسان ،زیرا میدانید پاداشتان میراثی است که از خداوند
خواهید یافت ،چرا که در حقیقت خداوند مسیح را خدمت میکنید".
کولسیان 24-23 :3

سه طریق برای جلبِ رضایتِ «ارباب» (خداوند)
 -1فروتن باش "در حضور خدای خویش با فروتنی سلوک نما"
این پادزهری است برای خودخواهی و محق بودن
• من باید از گناهآلود بودنِ طبیعتِ خود آگاه باشم
• من باید از فیضِ طبیعتِ نوِ خود آگاه باشم

 -2به مردم اهمیت بده " رحمت را دوست بدار"
این پادزهری است برای خود شیفتگی
"در رفع احتیاجات مقدسان سهیم شوید...با کسانی که شادمانند ،شادی کنید،
و با کسانی که گریانند ،بگریید .برای یکدیگر ارزش برابر قائل باشید!
مغرور نباشید ،بلکه با کسانی که از طبقات محرومند ،معاشرت کنید.
خود را برتر از دیگران مپندارید ".رومیان 16-13 :12

• بدون تماس با مردم نمیتوان بر آنان تأثیر گذاشت
"دیدن صورت شاد و شنیدن خبر خوش به انسان شادی و سالمتی
میبخشد ".امثال 30:15

 -3آنچه را که صحیح است انجام بده "انصاف را بجا آور"
این پادزهری است برای زیرپا گذاشتن اعتقادات خود
"به هیچکس به سزای بدی ،بدی نکنید .دقت کنید که آنچه را در نظر همگان
پسندیده است ،به جای آورید ".رومیان 17:12

• داشتن صداقت سبب میشود در هر شرایطی کنش و
واکنش خود را تغییر ندهیم و پابرجا بمانیم
"هشیار باشید؛ در ایمان استوار بمانید؛ شجاع و قوی باشید".
اول قرنتیان 13:16

"...همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید ،زیرا ،خدا در
برابر متکبران میایستد ،اما فروتنان را فیض میبخشد .پس خویشتن را
زیر دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد".
اول پطرس 6-5 :5

" چیزهای کوچک است که تو را ناراحت میکند"

"فروتنی باعث میشود نفس از جایی که جلوس کرده بلند

کشیش سارو خاچیکیان

شود و خدا بر تخت بنشیند".
آندرو موری
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