درخت اعتقاد
نوشتۀ دارلین کانینگهام به همراه دان گاسلین
راهبرد عیس ی در بش ار به دنیا این بود که خودش را در ش اگردانش تث یر کند ،که آنها مردان و زنانی را با رویا و ارزش های مش ابه
تث یر میکردند ،که آنها شاگردان را تث یر میکردند و همینطور ادامه مییاف (دوم تیموتائوس  .)2:2هدف این بود و هس که انجیل
را به همۀ موجودا اعالم کنیم (مرقس  ،)15:16همۀ ملتها را ش اگرد س ازیم (متی  )19:28و میوههای ماندگار به بار آوریم (یوحنا
 .)16:15این خواندگی جوانان با یک مأموری و دانشگاه ملتهاس و باید هدف هر شاگردی باشد.
میوۀ خوب و ماندگار چگونه تولید میش ود ما چگونه رویا و ارزش هایی را که خدا به  YWAMداده در دیگران تث یر کنیم کافی
نیس که فقط سازمان یافته باشیم و اطالعا را منتقل کنیم :ما باید اعتقادا اساسی ایمان و ارزشهای مأموری را جذب کنیم تا آن را
به امواج بعدی تعلیمگیرندگان منتقل کنیم .اگر این کار انجام نش ود ،ما فقط از یک الگو نس خهبرداری میکنیم و هرگز قادر نخواهیم بود
به سؤاال "چرا" پاسخ دهیم.
ما باید بدانیم که به چه چیزی ایمان داریم و چرا؛ و باید بدانیم که به چه چیزی ایمان نداریم و چرا.
کتاب مقدس از م الهای بس یار از درختان ،خاک ،تاکها ،هَرس کردن ،میوه ،برگها و دانهها برای ص حب دربارۀ زندگی ،خدم و
مربخشی ما استفاده میکند .من برای اولین بار قیاس "درخ اعتقاد" را از دارو میلِر ،از اتحادیۀ شاگردسازی ملتها ،شنیدم که دربارۀ
جهانبینی مس یحی و کتاب مقدس ی ص حب میکرد .او تعلیم میدهد که "ایدهها ،پیامد دارند" -اینثه ارتباط مس تقیمی بین ریش هها و میوه
وجود دارد؛ به چه چیزی ایمان داریم و چگونه رفتار میکنیم .من از آن زمان به بعد ،این تص ویر را توس عه داده و بهعنوان پایهای
برای تقریبا همۀ تعالیمم بثار بردهام .این تص ویر س اده میتواند مرجعی– چوب اندازهگیری -را برای تص میمگیری و ارزیابی مرۀ
خدمتتان به ص ور فردی و گروهی فراهم کند .من ایمان دارم که خدا از آن اس تفاده خواهد کرد تا بینش عطا کند و حیا را در ش ما
با چنان عمقی قرار دهد که این به بخشی از "جعبه ابزار" شما نیز تبدیل شود.
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وقتی به یک درخ نگاه میکنید ،خاک ،نش اندهندۀ جهانبینی ماس ؛ ریش هها نش اندهندۀ اعتقادا اس اس ی ماس  ،بدنه نش اندهندۀ
ارزشهای ماس ؛ شاخهها نشاندهندۀ تصمیما ماس ؛ میوه نشاندهندۀ اعمال ماس  .دانهها نشاندهندۀ کد ژنتیثی ما برای تث یر زندگی
اس  .و البته ،دیانای اولین دانه ،خو ِد عیسی بود /هس  ،که در ما ساکن اس ر برای اینثه چرخههای سالم زندگی وجود داشته باشد،
دیانای باید از ریشهها به بدنه و به شاخهها و به میوه جاری شود ...دانههای میوه این فرایند را دوباره آغاز میکنند.

خاک= جهانبینی
یثی از اولین چیزهایی که ش ناس ایی آن دربارۀ خودمان و/یا دیگران مهم اس  ،این اس که "جهانبینی محیطی که در آن پرورش
یافتم ،چیس  ...و جهانبینی کس انیثه با آنها ارتباط برقرار میکنم ،چیس " اگرچه ش ما از طریق کار ص لیب نزد مس یح آمدهاید ،اما
پیش ینهای که بر خانواده ،فرهنگ و تفثرتان القا ش ده ،چیس  -حتی به طرق نامحس وس این خاکی اس که در آن "درخ " ش ما رش د
این بر عینثی که با آن به همۀ مس ائل
 ...اس الم اس  ...انس انگرایی دنیوی اس
میکند .آیا این روحگرایی اس  ...هندو اس
نگاه میکنید ،تأ یر خواهد گذاش  .اک ر افراد در دنیای غرب ،از پیشینۀ یهودی-مسیحی هستند ،اما این با جهانبینی انسانگرایی دنیوی
کاهش یافته اس " :همه چیز مربوط به من اس  .اگر احس اس خوبی میکنی ،انجام بده .حقیق نس بی اس  -حقیق چیزی اس که به
نظرم برای من درس اس  ".حتی در طریقی که انجیل را ارائه میکنیم ،مهم اس که این دروغ را تقوی نثنیم .ما برای تک تک
انسانها ارزش قائلیم ،اما انسانها را پرستش نمیکنیمر همه چیز مربوط به عیسی اس !!
غالبا خطاهای جهانیبینیای که در آن پرورش یافتهایم ،باید تبدیل ش ود تا با جهانبینی مس یحی و کتاب مقدس ی همراس تا ش ود ،که بعد
ریش ۀ اص لی اعتقادا ما را ش ثل میدهد .چهار حقیق اس اس ی اول در زیر ،فرض یا مش ترک همۀ نویس ندگان کتاب مقدس ی را
توص یف میکند .ما در  YWAMاز دکتر فرانس یس ِش یفر ،مؤس س  ، L’Abriدربارۀ این چارچوب کتاب مقدس ی تعلیم گرفتیم .ما یک
فرضیۀ پنجم را هم افزودهایم که هدف مأموریتی را که خدا ما را برای آن خلق کرده ،تأیید میکند:
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خدا بیکران و شخخخصخی اسخخت او کامال نامحدود اس و نمیتواند اندازهگیری ش ود؛ او مخلوق نیس و هیچ آغاز یا پایانی
ندارد .و او یک موجود شخصی /معاشرتی اس که عقل ،اراده و عواطف دارد .فقط خدای کتاب مقدس ،بیثران و شخصی
اس .
مردان و زنان ،محدود و شخخصخی هسختند ما بهعنوان موجودا ش خص ی ،به ص ور خدا آفریده ش دهایم (با عقل ،اراده و
عواطف) ،برای رابطه با خدا و دیگران آفریده شدهایم .اما محدود هستیم -یک نقطۀ آغاز و محدودیتهای معینی را داریم.
حقیقت ،دائمی و قابل شناخت است حقیق تغییر نمیکند؛ و مطلق اس  .ما میتوانیم حقیق را بشناسیم ("حقیق را خواهید
شناخ  ،و حقیق شما را آزاد خواهد کرد" یوحنا .)32:8
انتخابها مهم هسخخخختند و عواقبی دارند عواقب تص میما خوب /درس  /حثیمانهمان به س وی پاداش و حیا رهنمون
میشود؛ عواقب تصمیما بد /اشتباه /گناهآلودمان به سوی مجازا و مرگ رهنمون میشود.
ما فراخوانده شخدهایم که با خدا تغییردهنده باشخیم خدا یک خدای میس یونر اس  ،پس ر او یک مس یح میس یونر اس  ،روح او
یک وکیل مدافع میسیونر اس و کالم او یک کتاب میسیونری اس .

ریشهها= اعتقادا .
ریش ههای درخ  ،اعتقادا اولیۀ ماس که باید از حقیق کالم خدا رش د کند ،وگرنه درختمان نمیتواند میوۀ خوب به بار آورد .ریش ۀ
همۀ اعتقاداتمان باید در کتاب مقدس باشد.
عناص ر دیگر نظام ریش ۀ اس اس ی ما ش امل چیزهایی مانند ایمان به حقیق دربارۀ ماهی خدا (ذا هوی خدا :قادر مطلق ،عالم مطلق،
حاض ر مطلق و غیره ).و ش خص ی اوس (نحوۀ انتخاب ابراز ماهیتش :او محب کننده ،مهربان ،عادل ،قدوس ،رحیم و غیره اس ).
البته ،ما میتوانس تیم چندین جلد کتاب و ابدی را ص رف توص یف این ریش ههای اس اس ی کنیم ،چون عظم و ش گفتی خدای عظیم ما
پایانناپذیر اس ر اما اینها بعض ی از اس اس یترین چیزهایی اس که باید از کالم بیاموزیم و به کس انی که ش اگردس ازی میکنیم ،تعلیم
دهیم تا ریشههای عمیقی را رشد دهیم که بتوانند زندگیشان را تغذیه کنند و بر همۀ تصمیما تأ یر گذارند.
همۀ مدارس ش اگردس ازی ما در  YWAMباید زمان زیادی را به تعلیم و دس و پنجه نرم کردن با نظام ریش ۀ اعتقادا اس اس یمان
ص رف کنند .برنامۀ درس ی توس ط مرکز بینالمللی  DTSتعیین ش ده و توس ط گردهمایی رهبری جهانی  YWAMتص ویب ش ده که
راهنماییهای عالی برای پیروی ارائه میکند که ریشههای قدرتمند بسازید(www.ywamdtscentre.com).
وقتی ما حقیقتا خدا را میشناسیم ...وقتی یاد میگیریم که چگونه صدایش را از طریق سپری کردن زمانی که صرف رابطه با او شده،
دارد ،ارادهاش همیش ه برترین و بهترین چیز برای ما ،دیگران ،خودش و
بش نویم ...وقتی درک میکنیم که چون او ما را دوس
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دنیاس  ،زمان کمتری را ص رف س ندرم "من باید داش ته باش م ...میتوانس تم داش ته باش م ...داش تم "...میکنیم .ما بیش تر در آگاهی از
اینثه ارادۀ خدا همیشه نیثوس و فیضش همیشه کافیس  ،آرامی مییابیم.

تنه= ارزشها
ما در جوانان با یک مأموری  ،بهش د بر "ارزش های اس اس ی" خود تأکید میکنیم .من فرایند ش ناس ایی و نوش تن این ارزش ها را آغاز
کردم تا بتوانیم آنها را به نس لهای بعدی اعض ای  YWAMمنتقل کنیم تا مربخش ی ادامه یابد .من متوجه ش دهام که ارزش ها بهتنهایی،
اینطور فرض میش وند که همه از یک جهانبینی و نظام اعتقادی اس اس ی برخوردارند ،درحالیثه اینطور نیس  .به همین دلیل در
س الهای اخیر ،تعلیم "درخ اعتقاد" را آغاز کردهام -چون ارزش های ما از اعتقاداتمان جاری میش وند و اعتقادا زیربنایی ما را
آش ثار میکنند .چنانثه درخ از ابتدا ،از تنه آغاز نمیش ود ،ارزش های ما هم نقطۀ آغاز نیس تند .نقطۀ آغاز برای تولید میوۀ ماندگار،
در ابتدا دانۀ عیس ی اس که در زندگیمان کاش ته ش ده ،جهانبینی ما را با جهانبینی مس یحی و کتاب مقدس ی همراس تا میس ازد و بعد
نظام ریش ه اس که در س راس ر کتاب مقدس آش ثار ش ده :خدا کیس انس ان کیس حقیق چیس غیره .م ال ارزش اس اس ی ش مارۀ
 14اظهار میکند : "YWAMفراخوانده ش ده که برای هر یک از اش خاا ارزش قائل ش ود "...چرا چون خدا یک خدای ش خص ی
اس که انس انها را به ص ور خود آفریده ،بهعنوان موجودا ش خص ی تا بتوانیم با یثدیگر و با او در رابطۀ محب آمیز زندگی کنیم.
ما باید برای آنچه خدا ارزش قائل اس  ،ارزش قائل شویم.

شاخهها= تصمیما
ش اخههای درخ نش اندهندۀ اص ولی اس که با آن تص میمگیری میکنیم؛ تص میما ش خص ی یا گروهی .دوباره ،تص میما ما باید از
گار که ابزار ارزیابی قو یابی را به YWAM
ارزشهایمان جاری شوند و انعثاسی از آنها باشند ،وگرنه قوتی نخواهند داش  .جیل ِ
معرفی کرد ،از تعریف معماری کلمۀ "درس تثاری" اس تفاده میکند تا نیاز به س ازگاری بین هدف ،رویا ،اعتقادا  ،ارزش ها ،تصمیما
و اعمالمان را نشان دهد .همگی باید با یثدیگر و کالم خداوند همراستا باشند تا ساختار ،صحیح و "درس " باشد.
آیا تا به حال در ش رایطی قرار گرفتهاید که یک س یاس تی (م ال :تص میم گروهی) اجرا میش د که "درس " به نظر نمیرس ید معموال
چون با آنچه که میگوییم برای ما ارزش مند اس  ،س ازگار نیس  .تص میما و اعمال ما باید از اعتقادا و ارزش هایمان متولد ش وند:
آنها باید توس عۀ بدون درز آنها باش ند .وقتی یک عملی برقرار میش ود ،باید یک پاس خ در روحمان باش د که بگویدُ " :خب ،البتهر اگر ما
معتقدیم و برای آن ارزش قائلیم ،پس میوۀ خودکار تصمیما ما باید این باشد"!
اجازه بدهید یک نمونۀ بس یار عملی به ش ما بدهم :یثبار یک ش رایطی در یک محوطۀ دانش گاهی بود که من رهبر عملیا آن بودم.
وقتی یثبار برای س فر بیرون رفته بودم ،یک ش خا س الخورده و باتجربه ،مس ئول ادارۀ حمل و نقل ش د .وقتی از س فرم به خانه
برگش تم ،متوجه ش دم که یک س یاس جدیدی برای رانندگان وس ایل نقلیۀ  YWAMتنظیم ش ده :هیچکس زیر  25س ال اجازه نداش با
وس ایل نقلیۀ  YWAMرانندگی کند .فثر کردم" :آه ،حتما ما ش رک بیمه را تغییر دادهایم و آنها این ش رایط س ختگیرانه را تنظیم
کردهاند" .پس به دنبال دلیل این قانون جدید بودم ،چون خیلی محدودکننده به نظر میرس ید .وقتی س ؤال کردم" :چرا ما این محدودی
یا آیا ش رک بیمه را عوض کردهایم " من متوجه ش دم که هیچیک از اینها
جدید را داریم آیا دول قانون جدیدی ارائه کرده اس
نبود :مدیر حمل و نقل عقیده داش که رانندگان جوانان معموال بیاحتیاطتر و بیمس ئولی تر از رانندگان مس ن هس تند و تص میم گرفته
بود محدودی سنی را باال ببرد!
خدا ما را فراخوانده که جوانان با یک مأموری باش یمر ش ش مین ارزش اس اس ی ما اظهار میکند : "YWAMفراخوانده ش ده که مدافع
جوانان باش د ".ما نمیتوانیم مردان و زنان جوان را به چالش بثش یم که به مثانهای دش وار و خطرناک بروند و احتماال حتی جانش ان
را برای انجیل فدا کنند و بعد به آنها بگوییم که اعتماد نمیکنیم آنها با َونهای ما رانندگی کنندر هیچ مش ثلی نبود که ش رایطی را تعیین
کنیم که همۀ رانندگان بالقوه یک آزمون رانندگی را بر اس اس مهارتهایش ان انجام دهند ،اما درس نیس که بهطور خودکار قض او
کنیم که "جوانان بیمسئولیتند".
به این فثر کنید :اگر تص میماتی در محوطۀ دانش گاه یا مدرس هتان وض ع ش ده که انعثاس ی از هوی خدا یا ارزش ی نیس که خدا ما را
برای آن فراخوانده ،پس حدس بزنید که چه چیزی باید تغییر کند ر من دائما در این فرایند ارزیابی هس تم و دوس تان وفاداری دارم که با
این س ؤاال مرا به چالش میکش ند" :دارلین ،چگونه این تص میم یا آن تص میم ،عدال خدا و خواندگی ما برای بینالمللی بودن را
منعثس میکند " خدا ما را بهعنوان یک مأموری فراخوانده که فص لی از "همراس تایی مجدد" داش ته باش یم -باید س ختثوش باش یم تا
ببینیم که بین اعتقادا  ،ارزشها ،تصمیما و اعمالمان یک سازگاری وجود دارد .این باید دائما ارزیابی شود.
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ما "س یاس تی" را در دانش گاه ملتها تنظیم کردهایم -تص میم رهبری گروهی -که میخواهیم در همۀ دورههایمان ،حداقل س ه س اع در
هفته ،دعای ش فاعتی داش ته باش یم .چرا اگر این فقط یک "قانون" اس که با ارزش ها و اعتقاداتمان ارتباطی ندارد ،پس دعا میتواند
یک عمل کامال ُمرده ش ود .بوداییها دعا میکنند .هندوها دعا میکنند .مس لمانان پن بار در روز دعا میکنندر اما نزد خدای حقیقی دعا
نمیکنند .ما بهخاطر اعتقاد ریش های خود که خدا ش خص ی و بیثران اس  ،دعا را بهعنوان ارتباط دوطرفه با خدایی میدانیم که
میش نود و اهمی میدهد و قدر عمل دارد ،و برای دعا ارزش قائلیم .نه فقط این ،بلثه او ما را طوری طراحی کرده که از طریق
دعا ،با او در آفرینش همثاری کنیمر او انتخاب کرده که ما در دعا ،با بیان آنچه در دل خداس  ،در جاری کردن ارادهاش "در زمین
همانطور که در آسمان انجام میشود" ،شرک داشته باشیم .وقتی واقعا این را درک کنیم و در دسترس باشیم تا از خدا بشنویم و معتقد
باشیم که او میخواهد در دعا با ما خلق کند ،این زندگی ما در دعا را تبدیل خواهد کرد!

میوه= اعمال
میوه نش انۀ ظاهری زندگی درخ اس  .از لحاظ فردی ،این اعمال و رفتار ماس ؛ در س طح گروهی ،برنامهها و اعمال ماس  .در
یک درخ س الم ،ریش هها تغذیۀ حیا بخش ی را جذب میکنند که در تنه و ش اخهها جاری میش ود و منجر به تولید میوۀ نیثو میش ود.
این چیزی اس که برای زندگی و خدمتمان میخواهیم :میوۀ خوبی که ماندگار اس .
موض و ش گف انگیز در مورد میوه این اس که در داخلش دانه داردر دانههایی که دیانای -دادههای ژنتیثی ض روری -را حمل
و اگرچه هر میوهای
میکنند که نس لهای آیندۀ درختان س الم و مربخش را تولید خواهند کرد .در فص لهای بعدی ،میوۀ تازه هس
منحص ر به فرد اس  ،اما همان دیانای یثس ان را حمل کرده و همان درختی را تث یر میکند که از آن س رچشمه گرفته اس  .احتماال
این سؤال را شنیدهاید" :شما میتوانید دانههای سیب را بشمارید ،اما آیا میتوانید تعداد سیبهای حاصل از یک دانه را بشمارید "
برنامههایی همچون مدرسۀ شاگردسازی" ،میوههای" درخ خدم ما هستند که باید انعثاسی از اعتقادا  ،ارزشها و اصول ما باشند.
هر  DTSدر س راس ر دنیا میتواند و باید از بقیه متفاو باش د -همانطور که هر س یبی ،یک س یب اس  ،اما هریک از آنها بیهمتاس ،
چون کس انیثه خدا آنها را میآورد ،متفاو خواهند بود و نیازها متفاو خواهند بود .ما باید دائما س بثها و الگوهایمان را نیز ارزیابی
کنیم تا مطمئن ش ویم که از حیا جدید و رش د حمای میکنند .خدا میخواهد چیز جدیدی از روح خود و خالقی را در هر مدرس ه
تزریق کند ،اما آنها همگی باید دیانای یک  DTSو  YWAMرا داشته باشند -یعنی کد ژنتیثی را داشته باشند.
غالبا انس انها به برنامهای مانند  DTSنگاه کرده و میخواهند آن را کپی کنند .اما وقتی این به "درخ " YWAMکه از آنجا رش د
میکند ،متص ل نباش د ،فایدهای ندارد .یک خدم دیگر یا کلیس ا میتواند عناص ری را از  DTSدر  YWAMبگیرد یا یک برنامۀ
ش اگردس ازی مش ابه را برگزار کند که ش اید بس یار تأ یرگذار باش د .اگرچه اعتقادا اولیۀ کتاب مقدس مش ابه اس  ،اما ارزش های هر
س ازمان متفاو اس و برنامههایش ان باید از ویژگیهای منحص ر به فرد چیزهایی جاری و منعثس ش ود که خدا آنها را فراخوانده که
بپذیرند.
همانطور که قبال ذکر ش د" ،درس تثاری" زمانی اس که جهانبینی ،اعتقادا  ،ارزش ها ،تص میما و اعمال ما بیوقفه ،بدون "انقطا "
جاری میش وند .اعمال و رفتارمان باید بهوض وح با آنچه میگوییم به آن اعتقاد داریم ،همراس تا باش د .وقتی این اتفاق نمیافتد ،یک
"انقطا " در جریان وجود دارد.
این یک داستان شخصی دیگر اس که این نثته را بهوضح نشان میدهد :من و لورن طبق رسوماتمان ،یک شب یک گروه بزرگی از
اعض ای  YWAMرا به ص رف ش ام به خانه دعو کردیم .بعد از آن ،تعدادی از آنها برای تمیز کردن کمک کردند .یک رهبر جوان،
دس تش را با قوطیهای نوش ابۀ آلومینیومی پُر کرده بود و پرس ید" :دارلین ،آیا ش ما بازیاف میکنید " پاس خ دادم" :من به آن اعتقاد دارم،
اما این کار را نمیکنم ".وقتی کلماتی را که از دهانم خارج شد ،شنیدم ،خیلی شوکه شدم که آن را با صدای بلند گفتم .من درخ اعتقاد
را به این گروه تعلیم داده بودمر از کس ی که کمک میکرد ،پرس یدم" :آیا ش نیدی که چه گفتم من گفتم به آن اعتقاد دارم ،اما آن را انجام
نمیدهمر" درس اس که در هاوایی ،بازیاف یک الزام قانونی نیس  ،و انجام این کار را تس هیل نمیکنند ،چون س یس تمهای بازیاف
اجرا نمیش ود .اما من روز بعد بیرون رفتم و س طلهای بازیاف را برای قوطیهای آلومینیومی ،بطریهای پالس تیثی و ش یش ه خریدم و
از آن روز به بعد بازیاف کردم.

هدف َهرس کردن
در یوحنا  15یک عبار کلیدی را دربارۀ رابطۀ بین هرس و مربخش ی میخوانیم .عیس ی میگوید" :من تاک حقیقی هس تم و پدرم
باغبان اس  .هر ش اخهای در من که میوه نیاورد ،آن را قطع میکند ،و هر ش اخهای که میوه آورد ،آن را ه ََرس میکند تا بیش تر میوه
آورد ".در متی  7نیز میگوید" :آنها [انبیای دروغین] را از میوههایش ان خواهید ش ناخ  ...هر درخ نیثو میوۀ نیثو میدهد ،اما
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درخ بد میوۀ بد .هر درختی که میوۀ خوب ندهد ،بریده و در آتش افثنده میش ود .بنابراین ،آنان را از میوههایش ان خواهید ش ناخ ".
رومیان  16:11این ارتباط بیوقفه را مجددا تأیید میکند ..." :اگر ریشه مقدس باشد ،پس شاخهها نیز مقدسند".
پس اگر یک درخ هیچ میوهای ندهد ،خدا ش اخهها را قطع میکند؛ اگر درخ میوۀ خوب تولید کند ،او آن را هَرس میکند تا میوۀ
بیش تری بدهد؛ و اگر درختی میوۀ بد تولید کند ،او آن را کامال از ریش ه میکند و نابود میکند ،چون با اعتقادا دروغین رش د کرده
اس .
هدف خدا برای ما ،محب و مربخشی اس  .او ما را هَرس میکند تا میوۀ بیشتر و بهتر تولید کند .اگر متوجه شویم که بی مر شدهایم،
شاید سؤال خوبی که باید پرسید ،این اس " :آیا من بهنوعی از اعتقادا و ارزشهای الهی منحرف شدهام "

دوسخخخخخت و همکخارم ،دیویخد همیلتون ،بُعخد دیگری را بخه تعلیم درخخت اعتقخاد افزوده کخه بخه شخخخ خمخا کمخ
بهعنوان ی ابزار کاربردی در زندگیتان استفاده کنید:

خواهخد کرد از ن

جهانبینی= چیزی که واقعی اس
این فرضیا ما دربارۀ واقعی اس که به آنها فثر نمیکنیم .این چیزی اس که کال از محیطمان یا طریقی که پرورش یافتهایم ،بدون
سؤال میپذیریم.

اعتقادات= چیزی که حقیقت اس
ش اید بپرس ید" :اما آیا چیز واقعی و حقیقی ،یثی نیس تند " بله ،اگر درس تثاری باش د؛ اما اگر درس تثاری نباش د ،آنچه برای ما واقعی به
نظر میرس د و در واقع حقیقی اس  ،میتواند بس یار متفاو باش د( .حقایق اس اس ی مس یحی را که در باال ذکر ش د ،به یاد داش ته باش ید:
حقیق مطلق وجود دارد و این دائمی و قابل شناخ اس ).
م ال در آفریقا بعض ی از افراد قبیلهای ،روحگرا هس تند ،پس چیز واقعی برای آنها این اس که معتقدند ارواح در ماهیتهای متفاو
زندگی میکنند -ص خرهها ،دریا ،ش یرها و غیره .بر اس اس جهانبینی آنها ،اگر ش ما بیمار ش وید ،بهخاطر این اس که یک نفر ش ما را
لعن کرده اس  .وقتی یک روحگرا ،مس یحی میش ود و معتقد اس عیس ی پس ر خداس  ،او معتقد اس که این حقیقت اس  .وقتی او
بیمار میش ود ،میداند که عیس ی می تواند او را ش فا دهد ،چون او قدرتمند اس  .اما اگر در نزد عیس ی دعا کند و بهبود نیابد ،غالبا
بهس رع به حقیقتی بازمیگردد که آن را می ش ناخ  ،یعنی عل بیماری ،ارواح ش ریر اس  .پس ممثن اس به س راغ س احر برود تا
این لعن را بردارد.
این همس انگرایی (ترکیبی از نظامهای اعتقادی مخالف) برعلیه درس تثاری عمل میکند .هر فرهنگ و هر فردی ،با همس انگرایی
مشثل دارد .شناسایی و رهایی از آن ،زمانی اتفاق میافتد که در درستثاری بالغ شویم.

ارزشها= چیزی که نیکوس
وقتی ش ما چیزی را بهعنوان
بله ،این باید بهعنوان یک چیز نیثو در نظر گرفته ش ود .چرا این متفاو اس
آیا حقیق نیثو نیس
نیثو میپذیرید ،این کاری اس که ش ما انجام میدهید ،چون آن را دوس دارید -برایتان خوش ایند یا س ودمند اس  .یک خوش ی درونی
هس .
وقتی  18ارزش  YWAMرا میخوانید ،ش اید یثی را بخوانید و فثر کنید" :من باید آن را انجام دهم" یا "باید بر روی این مورد کار
کنم "...این ش اخص ی اس که آن را بهعنوان یک اص ل یا حقیق درس میدانید ،اما هنوز یاد نگرفتهاید که واقعا آن را دوس داش ته
باش ید .تا زمانیثه این یک چیز ظاهری اس که باید مطابق آن زندگی کنید ،به جای اینثه یک چیز درونی باش د که از آن لذ ببرید،
این هنوز یک ارزش شخصی نشده اس .

تصمیمات/سیاستهایی که بر اساس اصول است= چیزی که به نظرمان درست اس
وقتی یک چیزی را حقیقی دانس ته و برای آن ارزش قائلید ،این ش ما را به س وی تصمیما و س یاس تهای درس هدای خواهد کرد .فقط
زندگی با قوانین و انجام کار درس  ،شاگردی نیس ر ما میخواهیم درنتیجۀ شاگردسازی حقیقی ،شاهد مدیری درونی باشیمر این یثی
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از مهمترین چیزها در دنیاس  -اینثه خودتان را مدیری کنید و اخالقیا ش خص ی داش ته باش ید و بر اس اس اص ول خدا ،نه حریمهای
بیرونی ،خودمان را رهبری کنیم.

اعمال /برنامهها= چیزی که حکیمانه اس
اگر همۀ این چیزهای دیگر همراستا باشند ،رفتار/اعمال ما حثیمانه خواهد بود.
ما باید یاد بگیریم که تصمیماتی را بگیریم که بین آنچه واقعی و حقیقی و درس و نیثو و حثیمانه اس  ،هماهنگی ایجاد کنند .فقط در
این هنگام با درستثاری گام برمیداریمر چگونه متوجه شویم که درستثاری بیوقفه یا عدم انقطا وجود دارد با سؤال کردن...
دو سؤال هس که شما را در همۀ سطوح درخ اعتقاد به سوی بینش هدای میکند:
" .1چرا؟" این یک سؤال اکتشافی اس که ما را به سوی پایهها /فرضیا هدای میکند.
بیایید دوباره به نمونۀ دارلین نگاه کنیم که دربارۀ جوانانی بود که اجازه نداش تند با وس ایل نقلیۀ  YWAMرانندگی کنند ،و از س ؤال
"چرا " استفاده کنید تا ما را از عمل ،به جهانبینی فرضیا بازگرداند.
عمل :جوانان نمیتوانند با َونهای  YWAMرانندگی کنند.
چرا به خاطر یک سیاس
چرا این سیاس

اشتباه.

اشتباه بود چون ارزشی را که ما برای جوانان قائلیم ،منعثس نمیکرد .

چرا باید برای جوانان ارزش قائل شویم
چون اعتقاد ما دربارۀ خدا ،بر اس اس کالمش ،به ما میگوید که او برای جوانان ارزش قائل اس  :ارمیا ،مریم ،تیموتائوس ،داوود،
س موئیل ،دانیال ،یوس ف ...همۀ ش اگردان .جهانبینی مس یحی و کتاب مقدس ی ما میگوید ما از زمان تولد به ص ور خدا آفریده ش دیم،
نه فقط از سن  25سالگی!
وقتی به بخش "اعتقاد" میرسید ،باید همیشه یک "خدا در کالمش گف " را بهعنوان پایۀ اعتقادتان داشته باشید.
بس یار مهم اس که س ؤال چرا را بپرس ید .ش ما نمیتوانید بدون آن به ادراک و تص میما حثیمانه دس یابید .وقتی انس انها اعتقادا و
ارزشها را درک نمیکنند ،فقط از یک الگو نسخهبرداری میکنند و بهزودی حیا آن از بین میرود -اعمال ُمرده میشود.
شما میتوانید خالف این را نیز انجام دهید -با سؤال کردن ،از ریشهها به سوی میوه بروید:
ُ " .2خب که چی؟" این سؤال ،ما را به درک مفاهیم /کاربردها هدای میکند.
جهانبینی -ما به صور خدای خالق آفریده شدیم.
ُخب که چی ما معتقدیم که میتوانیم به همراه خدا خلق کنیم.
ُخب که چی ما برای دعا ،بهعنوان یک چیز نیثو ارزش قائلیم -دعا مسائل را تغییر میدهد!
ُخب که چی ما بر اسخخاس اصخخول تصخخمیم میگیریم :من از هر چیزی دس
فعالیتهای اجتماعی.

میکش م تا زمانی برای دعا داش ته باش م :خواب ،غذا،

ُخب که چی اعمال من همراستاس  :من یک سبک زندگی دعاگونه را تنظیم میکنم.
دلیل ش ثس بس یاری از مس یحیان این اس که آنها مس تقیما از درک حقیقی بودن یک چیز ،به س وی انجام کار میروند ،چون این کار
درس اس .آنها قدم ارزش و تبدیل آن به چیز نیکو و لذ بخش را حذف میکنند .برای من انجام کاری که بهعنوان یک چیز نیثو و
لذ بخش پذیرفتهام ،دش وار نیس  .اما اگر فقط س عی کنم کاری را انجام دهم ،چون میدانم که درسخت اس  ،خیلی راح تر ش ثس
خواهم خورد.
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وقتی دائما از روحالقدس میخواهید زندگیتان را بیازماید و هر جاییثه درس تثاری نیس
کنید که ذهن و فثرتان را تبدیل کند تا در بلوغ و شباه بیشتر به مسیح رشد کنید!

 ،آش ثار کند ،ش ما میتوانید از خدا دعو

خالصه:
ما باید بدانیم که چرا به چیزی اعتقاد داریم .اعمالمان باید انعثاس ی از اعتقادا  ،ارزش ها و تص میماتمان بر اس اس اص ول باش د .هرگاه
این س ؤاال را از ما میپرس ند ،باید بتوانیم پاس خ بدهیم" :چرا ش ما این کار را اینطور انجام میدهید " این فرص تی برای اعالم
اعتقادا  ،ارزشها و اصولمان اس  .و اگر پاسخی برای آن نداشته باشیم یا دلیلش را ندانیم ،این فرصتی برای جستجوی پاسخهاس و
اینثه مطمئن شویم که اعمالمان و میوۀ زندگیمان و خدمتمان ،انعثاس حقیقی از عیسی اس .
من عاش ق داس تان یک خانواده هس تم -یک ش وهر ،زن و دو کودک نوجوان -که به  YWAM/UofNدر کونا آمدند تا در  DTSش رک
کنند و تعلیم من دربارۀ درخ اعتقاد را ش نیدند .آنها تقریبا بهتازگی مس یحی ش ده بودند و این ش وهر تاجر بس یار موفقی بود .مطمئنم که
او در دهها دورۀ تص میمگیری ش رک کرده بود ،اما روح خدا از طریق درک درخ اعتقاد ،بر او و کل خانواده تأ یر عمیقی گذاش .
این به آنها یک چارچوب س اده و در عین حال کاربردی برای تص میمگیریها و ارزیابی زندگیش ان داد که بدانند آیا زندگیش ان با
اعتقاداتش ان همراس تاس  .وقتی بعد از  DTSبه خانه بازگش تند ،این خانواده بیش ترین زمان دو هفتۀ تعطیالتش ان در ایرلند را برای کار
بر روی درخ اعتقاد خانوادگیش ان ص رف کردند و اعتقادا  ،ارزش ها ،اص ولش ان را برای تص میمگیریها و اعمال تعیین کردند .آن را
بر روی یک کاغذ پوس تر بزرگ کش یدند و پس از بازگش به خانه ،به دیوار آش پزخانه آویختند .این در پرمش غلهترین اتاق خانه اس ،
جاییثه جمع میش وند تا تص میما خانوادگی را بگیرند ،ارزیابی کنند که از کجا آمده و به کجا میروند .این در آنجاس تا هر چند
وق یثبار دربارۀ رفتار ظاهری که میتواند با کالم اعتقادش ان هماهنگ باش د یا نباش د ،بحث و گفتگو کنند -نه فقط رفتار فرزندان،
بلثه والدین از فرزندان خواس تهاند که آنها را پاس خگو نگاه دارند تا مطابق کالم اعتقادش ان زندگی کنند .این چه ابزار ش گف انگیز و
ساده ،و در عین حال عمیقی برای بررسی "درستثاری" در زندگی و خدمتمان اس !

آیا

کتاب مقدس برای تعمق /مطالعۀ بیشتر:

مزامیر 3-1:1؛ کولس یان 7-6:2؛ متی 23-15:7؛ متی 9-1:13؛ ارمیا 8-7:17؛ اش عیا 11 ،3:61؛ یوحنا 17-1:15؛ کولس یان  2و
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©  2018 ،2014 ،2012 ،2011 ،2007 ،2005و  ،2020دارلین جی .کانینگهام و دان ای .گاس لین ،جوانان با یک مأموری .
تمامی حقوق محفوظ اس .

7

