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 درخت اعتقاد 

 ن یبه همراه دان گاسل نگهامیکان نیدارل ۀنوشت

مش ابه   یو ارزش ها  ای را با رو یکند، که آنها مردان و زنان   ری بود که خودش را در ش اگردانش تث   نی ا ای در بش ار  به دن   یس ی ع راهبرد

 لی بود و هس  که انج نی (. هدف ا2:2  موتائوسی )دوم ت   اف ی یادامه م  نطوری مو ه کردندیم ری که آنها ش اگردان را تث   کردند،یم  ری تث  

  وحنای ) می ماندگار به بار آور  یهاوهی ( و م19:28 ی)مت   می ملتها را ش  اگرد س  از  ۀ(، هم15:16)مرقس   می اعالم کن   دا موجو ۀرا به هم

 .باشد یهدف هر شاگرد دی و دانشگاه ملتهاس  و با  ی مأمور کی جوانان با  یخواندگ نی (. ا16:15

 یکاف م ی کن  ری تث   گرانی داده در د YWAM را که خدا به  ییو ارزش    ها  ای ما چگونه رو  ش    ود یم دی خوب و ماندگار چگونه تول  ۀوی م

تا آن را  می را جذب کن    ی أمورم  یو ارزشها مانی ا  یاعتقادا  اساس  دی : ما بامی و اطالعا  را منتقل کن  می باش  افتهی که فقط سازمان    س ی ن 

بود  می و هرگز قادر نخواه می کن یم  یبردارالگو نس خه  کی کار انجام نش ود، ما فقط از  نی . اگر امی منتقل کن   رندگانی گمی تعل  یبه امواج بعد

 .می به سؤاال  "چرا" پاسخ ده

 .و چرا می ندار مانی ا یزی که به چه چ می بدان  دی و چرا؛ و با می دار مانی ا یزی که به چه چ می بدان  دی با ما

خدم  و  ،یزندگ  ۀص    حب  دربار  یها برابرگها و دانه  وه،ی از درختان، خاک، تاکها، َهرس کردن، م اری بس      یمقدس از م الها  کتاب

 ۀکه دربار  دمی ا، شن ملته  یشاگردساز  یۀاز اتحاد ِلر،ی "درخ  اعتقاد" را از دارو م  اسی بار ق نی اول  ی. من براکندیما استفاده م  ی مربخش

 وهی و م  هاش هی ر  نی ب  یمی ارتباط مس تق نثهی ا  -دارند" امدی پ  ها،دهی که "ا  دهدیم  می . او تعلکردیص حب  م یکتاب مقدس   و یحی مس  ین ی ب جهان

 یاهی عنوان پارا توس   عه داده و به  ری تص   و نی . من از آن زمان به بعد، امی کن یو چگونه رفتار م می دار مانی ا  یزی وجود دارد؛ به چه چ

 ۀ مر یاب ی و ارز یری گمی تص   م  یرا برا  -یری گچوب اندازه  –یمرجع تواندیس   اده م  ری تص   و نی ام. ابرده بثار ممی تعال  ۀهم  با  ی تقر  یبرا

را در ش ما   ا ی عطا کند و ح نشی دارم که خدا از آن اس تفاده خواهد کرد تا ب  مانی فراهم کند. من ا  یو گروه  یخدمتتان به ص ور  فرد

 .شود لی تبد زی ابزار" شما ن  عبهاز "ج یبه بخش نی قرار دهد که ا یبا چنان عمق

 درخت اعتقاد                       
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 ۀماس   ، بدنه نش  اندهند  یاعتقادا  اس  اس    ۀنش  اندهند  هاش  هی ماس   ؛ ر  ین ی ب جهان ۀخاک، نش  اندهند د،ی کن یدرخ  نگاه م کی به    یوقت 

 یزندگ ری تث   یما برا یثی کد ژنت  ۀها نش اندهنداعمال ماس  . دانه ۀنش اندهند وهی ماس  ؛ م  ما ی تص م  ۀها نش اندهندماس  ؛ ش اخه  یهاارزش 

وجود داشته باشد،   یسالم زندگ  یهاچرخه نثهی ا  یبود/ هس  ، که در ما س اکن اس  ر برا  یس ی دانه، خوِد ع نی اول  یاانیاس  . و البته، د

 .کنندیرا دوباره آغاز م ندی فرا نی ا وهی م یهاشود... دانه یجار وهی ها و به مبه بدنه و به شاخه هاشهی از ر دی با یاانید

 ینیب= جهانخاک

پرورش   که در آن  یطی مح ین ی ب اس    که "جهان نی مهم اس   ، ا گرانی د  ای خودمان و/  ۀآن دربار  ییکه ش  ناس  ا ییزهای چ نی از اول یثی 

اما  د،ی اآمده حی نزد مس   بی کار ص ل  قی " اگرچه ش ما از طرس   ی چ کنم،یبا آنها ارتباط برقرار م ثهی کس ان   ین ی ب ... و جهانس  ی چ افتم،ی 

اس   که در آن "درخ " ش ما رش د    یخاک نی به طرق نامحس وس  ا یحت   -س  ی فرهنگ و تفثرتان القا ش ده، چ  ده،که بر خانوا یانهی ش ی پ 

مس ائل   ۀکه با آن به هم  ینثی بر ع نی اس    ا  یوی دن  ییگرااس   ... هندو اس    ... اس الم اس   ... انس ان  ییگراروح نی ا ای . آکندیم

 یوی دن  ییگراانسان ین ی ب با جهان نی هستند، اما ا  یحی مس-یهودی  ۀن ی شی غرب، از پ  یای خواهد گذاش . اک ر افراد در دن   ری تأ   د،ی کن ینگاه م

اس   که به   یزی چ  ق ی حق  -اس    ینس ب   ق ی انجام بده. حق ،یکن یم  یمربوط به من اس  . اگر احس اس خوب   زی اس  : "همه چ  افتهی کاهش  

تک تک    ی. ما برامی نثن    ی دروغ را تقو نی مهم اس    که ا  م،ی کن یرا ارائه م  لی که انج  یقی در طر  یمن درس    اس   ." حت   ینظرم برا

 !!اس  یسی مربوط به ع زی ر همه چمی کن یاما انسانها را پرستش نم م،ی انسانها ارزش قائل

همراس تا ش ود، که بعد  یو کتاب مقدس  یحی مس  ین ی ب ش ود تا با جهان لی تبد دی با  م،ی اافتهی که در آن پرورش   یاین ی ب یجهان   یخطاها غالبا  

را   یکتاب مقدس   س  ندگانی نو ۀمش  ترک هم  ا ی فرض   ر،ی اول در ز  یاس  اس    ق ی . چهار حقدهدیاعتقادا  ما را ش  ثل م  یاص  ل  ۀش  ی ر

 کی . ما  می گرفت  می تعل  یچارچوب کتاب مقدس   نی ا  ۀ، دربارL’Abri   مؤس  س فر،ی ش  ِ   سی دکتر فرانس    از YWAM . ما درکندیم  فی توص  

 :کندیم دیی آن خلق کرده، تأ یه خدا ما را برارا ک یت ی که هدف مأمور می اپنجم را هم افزوده یۀفرض

 یان ی پا ای آغاز  چی و ه س   ی ش  ود؛ او مخلوق ن   یری گاندازه تواندیاو کامال  نامحدود اس    و نم  اسخخت   یو شخخخصخخ  کرانیخدا ب (1

  یو ش خص   ثرانی کتاب مقدس، ب   یاس   که عقل، اراده و عواطف دارد. فقط خدا  یمعاش رت   /یموجود ش خص   کی ندارد. و او  

 .اس 

)با عقل، اراده و  می اش ده  دهی به ص ور  خدا آفر  ،یعنوان موجودا  ش خص ما به  هسختند   یمردان و زنان، محدود و شخخصخ (2

 .می را دار ین ی مع یتهای غاز و محدودآ ۀنقط کی  -می . اما محدود هست می اشده دهی آفر گرانی رابطه با خدا و د یعواطف(، برا

توانیم حقیق  را بشناسیم )"حقیق  را خواهید ما میو مطلق اس .   کند؛ینم  ریی تغ  ق ی حق  و قابل شناخت است   یدائم  قت،یحق (3

 (.32:8شناخ ، و حقیق  شما را آزاد خواهد کرد" یوحنا 
رهنمون   ا ی پاداش و ح  یبه س    و مانمانهی خوب/ درس     / حث ما ی عواقب تص    م  دارند   یانتخابها مهم هسخخخختند و عواقب (4

 .شودیمجازا  و مرگ رهنمون م یآلودمان به سوبد/ اشتباه/ گناه ما ی عواقب تصم شود؛یم

اس  ، روح او   ونری س ی م حی مس   کی اس  ، پس ر او    ونری س ی م  یخدا  کی خدا     میباشخ  ردهندهییکه با خدا تغ  میاما فراخوانده شخده (5

 .اس  یونری سی کتاب م کی اس  و کالم او  ونری سی مدافع م لی وک کی 

 .= اعتقادا هاشهیر

  ۀش ی خوب به بار آورد. ر ۀوی م تواندیکالم خدا رش د کند، وگرنه درختمان نم  ق ی از حق دی ماس   که با  یۀدرخ ، اعتقادا  اول  یهاش هی ر

 .در کتاب مقدس باشد دی اعتقاداتمان با ۀهم

خدا: قادر مطلق، عالم مطلق،     ی خدا )ذا  هو   ی ماه  ۀدربار  ق ی به حق مانی مانند ا ییزهای ما ش امل چ  یاس اس   ۀش ی نظام ر گری د عناص ر

اس  (.    رهی غو   می کننده، مهربان، عادل، قدوس، رح: او محب تشی انتخاب ابراز ماه  ۀاوس   )نحو   ی .( و ش خص رهی حاض ر مطلق و غ

ما   می عظ  یخدا یچون عظم  و ش گفت   م،ی کن   یاس اس   یهاش هی ر نی ا  فی را ص رف توص   ی ن جلد کتاب و ابدی چند  می توانس ت یالبته، ما م

 می تعل م،ی کن یم یکه ش اگردس از یو به کس ان  می اموزی از کالم ب  دی اس   که با ییزهای چ نی تریاز اس اس  یبعض   نهای اس  ر اما ا  ری ناپذانی پا

 .گذارند ری تأ   ما ی تصم ۀکنند و بر هم هی را تغذ شانی زندگکه بتوانند  می را رشد ده یقی عم یهاشهی تا ر می ده

 مانیاعتقادا  اس  اس    ۀش  ی و دس    و پنجه نرم کردن با نظام ر  می را به تعل  یادی زمان ز دی با YWAM ما در  یمدارس ش  اگردس  از  ۀهم

ش  ده که    بی تص  و YWAM یجهان  یرهبر ییش  ده و توس  ط گردهما  نیی تع DTS یالمللنی توس  ط مرکز ب   یدرس    ۀص  رف کنند. برنام

   )www.ywamdtscentre.com(.دی قدرتمند بساز یهاشهی که ر کندیارائه م یروی پ  یبرا یعال  یهایی راهنما

که صرف رابطه با او شده،  یکردن زمان   یسپر  قی را از طر  شی که چگونه صدا می ری گیم ادی   ی... وقت می شناسیخدا را م قتا  ی ما حق  یوقت 

خودش و   گران،ی ما، د یبرا  زی چ  نی و بهتر نی برتر  ش    هی اش همکه چون او ما را دوس      دارد، اراده می کن یدرک م  ی... وقت می بش    نو

http://www.ywamdtscentre.com/
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از  یدر آگاه ش تری . ما ب می کن یداش تم..." مداش ته باش م...    توانس تمیداش ته باش م... م  دی س ندرم "من با  رفرا ص   یزمان کمتر  اس  ،ی دن 

 .می اب ی یم یآرام س ،ی کاف شهی هم ضشی و ف ثوس ی ن  شهی خدا هم ۀاراد نثهی ا

 = ارزشهاتنه

ارزش ها را آغاز  نی و نوش تن ا ییش ناس ا  ندی . من فرامی کن یم دی " خود تأکیاس اس   یش د  بر "ارزش هابه  ،ی مأمور  کی در جوانان با  ما

 ،ییتنهاام که ارزش  ها به. من متوجه ش  دهابدی ادامه    یتا  مربخش   می منتقل کن  YWAM یاعض  ا  یبعد  یآنها را به نس  لها  می کردم تا بتوان 

در   لی دل نی . به همس    ی ن   نطوری ا  ثهی برخوردارند، درحال  یاس   اس     یو نظام اعتقاد ین ی ب جهان  کی که همه از   ش   وندیفرض م  نطوری ا

ما را   ییربنای و اعتقادا  ز  ش   وندیم  یما از اعتقاداتمان جار  یچون ارزش   ها  -ام"درخ  اعتقاد" را آغاز کرده می تعل ر،ی اخ  یس   الها

ماندگار،  ۀوی م دی تول  یآغاز برا  ۀ. نقطس تندی آغاز ن   ۀما هم نقط  یارزش ها ش ود،یآغاز نم نه. چنانثه درخ  از ابتدا، از ت کنندیآش ثار م

و بعد   س ازدیهمراس تا م  یو کتاب مقدس   یحی مس  ین ی ب ما را با جهان  ین ی ب کاش ته ش ده، جهان مانی اس   که در زندگ یس ی ع  ۀدر ابتدا دان 

  ۀش مار   ی. م ال  ارزش اس اس رهی غ  س   ی چ  ق ی حق  س   ی س    انس ان کی اس   که در س راس ر کتاب مقدس آش ثار ش ده: خدا ک  ش هی نظام ر

  یش  خص    یخدا کی از اش  خاا ارزش قائل ش  ود..." چرا  چون خدا    کی هر   یفراخوانده ش  ده که برا YWAM" :کندیاظهار م 14

. می کن  یزندگ  زی آممحب   ۀطو با او در راب  گری ثدی با  می تا بتوان   یعنوان موجودا  ش خص به  ده،ی اس   که انس انها را به ص ور  خود آفر

 .می آنچه خدا ارزش قائل اس ، ارزش قائل شو یبرا دی ما با

 ما ی= تصمهاشاخه

از  دی ما با  ما ی . دوباره، تص میگروه ای   یش خص   ما ی تص م  م؛ی کن یم یری گمی اس   که با آن تص م  یاص ول  ۀدرخ  نش اندهند  یهاش اخه

 YWAM را به  یاب ی قو  یاب ی بزار ارزگاِر  که ا  لی نخواهند داش . ج  یاز آنها باشند، وگرنه قوت  یشوند و انعثاس  یجار  مانی ارزش ها

 ما ی اعتقادا ، ارزش ها، تص م  ا،ی هدف، رو  نی ب   یبه س ازگار ازی تا ن  کندی" اس تفاده می"درس تثار  ۀکلم  یمعمار  فی کرد، از تعر  یمعرف

 .و "درس " باشد حی و کالم خداوند همراستا باشند تا ساختار، صح گری ثدی با  دی با یو اعمالمان را نشان دهد. همگ

معموال    د ی رس یکه "درس  " به نظر نم  ش دی( اجرا میگروه  می )م ال: تص م  یاس ت ی س  کی که    دی اقرار گرفته  یطی تا به حال در ش را ای آ

متولد ش وند:   مانی از اعتقادا  و ارزش ها دی او اعمال ما ب  ما ی . تص مس  ی ما ارزش مند اس  ، س ازگار ن   یبرا  میی گویچون با آنچه که م

: "ُخب، البتهر اگر ما دی پاس خ در روحمان باش د که بگو  کی   دی با  ش ود،یبرقرار م  یعمل کی   یدرز آنها باش ند. وقت  نبدو  ۀتوس ع دی آنها با

 "!باشد نی ا دی ما با ما ی خودکار تصم ۀوی پس م م،ی آن ارزش قائل یو برا می معتقد

آن بودم.   ا ی بود که من رهبر عمل یدانش  گاه  ۀمحوط کی در    یطی ش  را  کی   ثباری به ش  ما بدهم:   یعمل  اری بس   ۀنمون   کی  دی بده  اجازه

از س  فرم به خانه    یحمل و نقل ش  د. وقت   ۀش  خا س  الخورده و باتجربه، مس  ئول ادار کی رفته بودم،   رونی س  فر ب   یبرا ثباری   یوقت 

س ال اجازه نداش   با  25 ری ز  کسچی ش ده: ه می تنظ YWAM یۀنقل  لی گان وس ارانند  یبرا  یدی جد  اس  ی س  کی برگش تم، متوجه ش دم که  

 می را تنظ  رانهی س    ختگ  طی ش    را نی و آنها ا می اداده ریی را تغ  مهی کند. فثر کردم: "آه، حتما  ما ش    رک  ب  یرانندگ YWAM یۀنقل  لی وس    ا

   ی محدود نی س   ؤال کردم: "چرا ما ا  ی. وقت دی رس   یبه نظر م  حدودکنندهم  یلی بودم، چون خ  دی قانون جد نی ا  لی اند". پس به دنبال دلکرده

 نهای از ا کی چی " من متوجه ش   دم که هم ی ارا عوض کرده  مهی ش   رک  ب  ای آ ای ارائه کرده اس         یدی دول  قانون جد ای آ  م ی را دار  دی جد

گرفته   می از رانندگان مس ن  هس تند و تص م  تر ی مس ئولیو ب  تراطی احت یداش   که رانندگان جوانان معموال  ب  دهی حمل و نقل عق ری نبود: مد

 !را باال ببرد یسن   ی بود محدود

فراخوانده ش  ده که مدافع  YWAM" :کندیما اظهار م  یارزش اس  اس    نی ر ش  ش  ممی باش     ی مأمور  کی ما را فراخوانده که جوانان با   خدا

جانش  ان   یدش  وار و خطرناک بروند و احتماال  حت  یکه به مثانها می مردان و زنان جوان را به چالش بثش    می توان یما نم  جوانان باش  د."

 نیی را تع یطی نبود که ش  را یمش  ثل  چی کنندر ه یما رانندگ  یآنها با َونها  می کن یکه اعتماد نم میی فدا کنند و بعد به آنها بگو لی انج  یرا برا

طور خودکار قض او   که به  س  ی انجام دهند، اما درس   ن   ش انی را بر اس اس مهارتها یآزمون رانندگ کی بالقوه   رانندگان ۀکه هم می کن 

 ."تندی مسئولیکه "جوانان ب  می کن 

که خدا ما را   س  ی ن   یارزش  ای خدا     ی از هو یتان وض ع ش ده که انعثاس مدرس ه ای دانش گاه   ۀدر محوط  یمات ی : اگر تص مدی فثر کن  نی ا  به

دارم که با   یهس تم و دوس تان وفادار یاب ی ارز  ندی فرا نی کند ر من دائما  در ا  ریی تغ دی با  یزی که چه چ دی آن فراخوانده، پس حدس بزن   یبرا

بودن را   یالمللنی ب   یما برا  یعدال  خدا و خواندگ  م،ی آن تص   م ای  می تص   م نی چگونه ا  ن،ی : "دارلکش   ندیبه چالش م  اس   ؤاال  مر نی ا

تا  می س  ختثوش باش   دی با  -می مجدد" داش  ته باش    ییاز "همراس  تا  یفراخوانده که فص  ل   ی مأمور  کی عنوان  " خدا ما را بهکند یمنعثس م

 .شود یاب ی دائما  ارز دی با نی وجود دارد. ا یسازگار کی و اعمالمان  ما ی اعتقادا ، ارزشها، تصم نی که ب   می ن ی بب 
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حداقل س  ه س  اع  در  مان،ی هادوره  ۀدر هم می خواهیکه م  -یگروه یرهبر می تص  م  -می اکرده می تها تنظ" را در دانش  گاه ملیاس  ت ی "س   ما

 تواندیندارد، پس دعا م  ی"قانون" اس   که با ارزش ها و اعتقاداتمان ارتباط  کی فقط   نی . چرا  اگر امی داش ته باش  یش فاعت   یهفته، دعا

دعا  یقی حق  یر اما نزد خداکنندی. مس لمانان پن  بار در روز دعا مکنندی. هندوها دعا مکنندیدعا م هایی ش ود. بودا هعمل کامال  ُمرد  کی 

که    می دان یم  ییعنوان ارتباط دوطرفه با خدااس     ، دعا را به ثرانی و ب   یخود که خدا ش    خص      یاش    هی خاطر اعتقاد ر. ما بهکنندینم

  قی کرده که از طر  یطراح  یبلثه او ما را طور  ن،ی . نه فقط امی زش قائلدعا ار  یدارد، و برا  عملو قدر    دهدیم   ی و اهم  ش   نودیم

 ن ی اش "در زمکردن اراده  یآنچه در دل خداس    ، در جار انی ر او انتخاب کرده که ما در دعا، با ب می کن   یهمثار  نشی دعا، با او در آفر

و معتقد  می تا از خدا بش نو می و در دس ترس باش  می را درک کن  نی واقعا  ا  ی. وقت می "، ش رک  داش ته باش ش ودیهمانطور که در آس مان انجام م

 !خواهد کرد لی ما در دعا را تبد یزندگ نی در دعا با ما خلق کند، ا خواهدیکه او م می باش

 = اعمالوهیم

و اعمال ماس  . در ها برنامه  ،یاعمال و رفتار ماس  ؛ در س طح گروه نی ا  ،یدرخ  اس  . از لحاظ فرد یزندگ  یظاهر  ۀنش ان   وهی م

.  ش ود یم ثوی ن  ۀوی م دی و منجر به تول  ش ودیم  یها جارکه در تنه و ش اخه کنندیرا جذب م  یبخش ا ی ح یۀتغذ  هاش هی درخ  س الم، ر  کی 

 .که ماندگار اس  یخوب  ۀوی : ممی خواهیو خدمتمان م یزندگ یاس  که برا یزی چ نی ا

را حمل    -یض  رور  یثی ژنت   یهاداده  -یاانیکه د  ییهااس    که در داخلش دانه داردر دانه نی ا  وهی در مورد م  زی انگش  گف   موض  و 

  یا وهی تازه هس     و اگرچه هر م  ۀوی م ،یبعد  یخواهند کرد. در فص   لها دی درختان س   الم و  مربخش را تول ۀندی آ  یکه نس   لها کنندیم

که از آن س رچش مه گرفته اس  . احتماال   کندیم ری را تث   یدرخت  را حمل کرده و همان ثس انی   یاانیدمنحص ر به فرد اس  ، اما همان 

 "د ی دانه را بشمار کی حاصل از  یبهای تعداد س دی توان یم ای اما آ د،ی را بشمار بی س یهادانه دی توان ی: "شما مدی ادهی سؤال را شن  نی ا

از اعتقادا ، ارزشها و اصول ما باشند.  یانعثاس دی " درخ  خدم  ما هستند که بایهاوهی "م  ،یش اگردس از  ۀهمچون مدرس  ییهابرنامه

 همتاس  ،یاز آنها ب  کی اس  ، اما هر  بی س  کی   ،یب ی همانطور که هر س   -متفاو  باش د هی از بق  دی و با  تواندیم  ای در س راس ر دن  DTS هر

 یاب ی ارز زی را ن  مانی دائما  س بثها و الگوها  دی و  خواهند بود. ما بامتفا  ازهای متفاو  خواهند بود و ن   آورد،یخدا آنها را م  ثهی چون کس ان 

را در هر مدرس  ه     ی از روح خود و خالق  یدی جد زی چ  خواهدی. خدا مکنندیم   ی و رش   د حما  دی جد  ا ی که از ح  می تا مطمئن ش   و می کن 

 .را داشته باشند یثی کد ژنت  یعن ی  -را داشته باشند YWAM و DTS کی  یاانید دی با یکند، اما آنها همگ قی تزر

که از آنج ا رش    د   YWAM "به "درخ  نی ا  یکنن د. اما وقت  یآن را کپ   خواهن دینگ اه کرده و م DTS مانن د  یاانس     انه ا به برنامه غالب ا  

 ۀبرنام  کی  ای  ردی بگ YWAM در DTS را از  یعناص   ر تواندیم س   ای کل ای  گری خدم  د  کی ندارد.    یادهی متص   ل نباش   د، فا کند،یم

هر   یکتاب مقدس مش ابه اس  ، اما ارزش ها  یۀباش د. اگرچه اعتقادا  اول رگذاری تأ   اری بس  دی که ش ا کندمش ابه را برگزار    یش اگردس از

ا آنها را فراخوانده که  و منعثس ش ود که خد  یجار ییزهای منحص ر به فرد چ یهای ژگی از و دی با ش انی هاس ازمان متفاو  اس   و برنامه

 .رندی بپذ

بدون "انقطا "    وقفه،یو اعمال ما ب   ما ی اعتقادا ، ارزش ها، تص م  ،ین ی ب اس   که جهان ی" زمان یکه قبال  ذکر ش د، "درس تثار  همانطور

 کی  افتد،یاتفاق نم نی ا  یهمراس  تا باش  د. وقت  م،ی به آن اعتقاد دار میی گویوض  وح با آنچه مبه دی . اعمال و رفتارمان باش  وندیم  یجار

 .وجود دارد انی ر"انقطا " در ج

از   یگروه بزرگ  کی شب    کی : من و لورن طبق رسوماتمان، دهدیوضح نشان منثته را به نی اس  که ا گری د  یداستان شخص  کی  نی ا

رهبر جوان،  کی کردن کمک کردند.    زی تم  یاز آنها برا  ی. بعد از آن، تعدادمی دعو  کرد را به ص رف ش ام به خانه YWAM یاعض ا

" پاس خ دادم: "من به آن اعتقاد دارم، د ی کن یم  اف ی ش ما باز ای آ ن،ی : "دارلدی پُر کرده بود و پرس   یومی ن ی آلوم ۀنوش اب   یهای دس تش را با قوط

بلند گفتم. من درخ  اعتقاد   یشوکه شدم که آن را با صدا  یلی خ دم،ی را که از دهانم خارج شد، شن  یکلمات   ی." وقت کنمیکار را نم نی اما ا

که چه گفتم  من گفتم به آن اعتقاد دارم، اما آن را انجام   یدی ش ن  ای : "آدمی پرس   کرد،یکه کمک م  یس داده بودمر از ک  می گروه تعل  نی را به ا

 اف ی باز  یس تمهای چون س   کنند،ینم  لی کار را تس ه  نی و انجام ا  س  ،ی ن   یالزام قانون   کی   اف ی باز ،ییر" درس   اس   که در هاوادهمینم

و   دمی خر  ش هی و ش   یثی پالس ت   یهای بطر ،یومی ن ی آلوم  یهای قوط  یرا برا  اف ی باز  یهارفتم و س طل رونی . اما من روز بعد ب ش ودیاجرا نم

 .کردم اف ی از آن روز به بعد باز

 َهرس کردن هدف

هس   تم و پدرم   یقی : "من تاک حقدی گویم  یس   ی . عمی خوان یم  یهرس و  مربخش     نی ب   ۀرابط  ۀرا دربار یدی عبار  کل  کی  15 وحنای   در

 وهی م ش تری تا ب  کندیآورد، آن را َهَرس م  وهی که م  یاو هر ش اخه کند،یآن را قطع م اورد،ی ن   وهی در من که م  یاباغبان اس  . هر ش اخه

ا  دهد،یم ثوی ن   ۀوی م ثوی ش    ناخ ... هر درخ  ن   دی خواه  نش    ای هاوهی [ را از منی دروغ یای : "آنها ]انب دی گویم زی ن  7 یآورد." در مت  ام 
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ش ناخ ."    دی خواه ش انی هاوهی آنان را از م  ن،ی . بنابراش ودیو در آتش افثنده م دهی خوب ندهد، بر ۀوی که م  یبد. هر درخت   ۀوی درخ  بد م

 ".مقد سند زی ها ن مقد س باشد، پس شاخه شهی : "... اگر رکندیم دیی را مجددا  تأ وقفهیارتباط ب  نی ا 16:11 انی روم

 ۀوی ت ا م کن دیکن د، او آن را َهرس م دی خوب تول ۀوی اگر درخ   م کن د؛یه ا را قطع من ده د، خ دا ش     اخ ه  یاوهی م  چی درخ   ه کی اگر   پس

رش  د کرده   نی چون با اعتقادا  دروغ کند،یو نابود م کندیم  ش  هی کند، او آن را کامال  از ر  دی بد تول  ۀوی م یبدهد؛ و اگر درخت  یش  تری ب 

 .اس 

 م،ی اشده  مریکه ب   می کند. اگر متوجه شو دی و بهتر تول شتری ب  ۀوی تا م کندیاس . او ما را َهرس م  یما، محب  و  مربخش  یخدا برا  هدف

 " اممنحرف شده یاله یاز اعتقادا  و ارزشها ینوعمن به ای اس : "آ نی ا د،ی پرس دی که با یسؤال خوب  دی شا

 

درخخت اعتقخاد افزوده کخه بخه شخخخخخمخا کمخ  خواهخد کرد از  ن   میرا بخه تعل  یگریبُعخد د  لتون،یهم  دیخ ویو همکخارم، د  دوسخخخخخت

 :دیاستفاده کن  تانیدر زندگ  یابزار کاربرد  یعنوان به

 اس  یواقعکه  یزی= چینیبجهان

بدون  م،ی اافتهی که پرورش    یقی طر ای   طمانی اس  که کال  از مح  یزی چ نی . امی کن یاس  که به آنها فثر نم   ی واقع  ۀما دربار  ا ی فرض نی ا

 .می ری پذیسؤال م

 اس   قتیحقکه  یزی= چاعتقادات

به   یما واقع  ینباش د، آنچه برا  یباش د؛ اما اگر درس تثار  ی" بله، اگر درس تثارس تند ی ن  یثی  ،یقی و حق  یواقع زی چ ای : "اما آدی بپرس   دی ش ا

: دی داش ته باش  ادی را که در باال ذکر ش د، به     ی حی مس   یاس اس   قی متفاو  باش د. )حقا  اری بس  تواندیاس  ، م  یقی و در واقع حق  رس دینظر م

 و قابل شناخ  اس .( یدائم نی مطلق وجود دارد و ا ق ی حق

متفاو   یتهای اس     که معتقدند ارواح در ماه نی آنها ا  یبرا  یواقع  زی د، پس چگرا هس   تن روح  ،یالهی از افراد قب   یبعض    قای در آفر م ال  

نفر ش ما را   کی اس   که   نی خاطر ابه  د،ی ش و ماری آنها، اگر ش ما ب   ین ی ب . بر اس اس جهانرهی و غ  رهای ش  ا،ی ها، درص خره -کنندیم یزندگ

او   یاس  . وقت   قتیحق نی پس ر خداس  ، او معتقد اس   که ا  یس ی و معتقد اس   ع  ش ودیم  یحی گرا، مس روح  کی   یلعن  کرده اس  . وقت 

غالبا   ابد،ی دعا کند و بهبود ن   یس  ی تواند او را ش  فا دهد، چون او قدرتمند اس   . اما اگر در نزد ع یم  یس  ی که ع داندیم  ش  ود،یم ماری ب 

اس  . پس ممثن اس   به س راغ س احر برود تا   ری ارواح ش ر ،یماری عل  ب  یعن ی ش ناخ ،    یرا م  نکه آ گرددیبازم یقت ی س رع  به حقبه

 .لعن  را بردارد نی ا

 ییگرابا همس   ان  ،ی. هر فرهنگ و هر فردکندیعمل م  یدرس   تثار  هی مخالف( برعل یاعتقاد  یاز نظامها یب ی )ترک ییگراهمس   ان نی ا

 .می بالغ شو یکه در درستثار افتدیاتفاق م یاز آن، زمان  ییو رها ییمشثل دارد. شناسا

 س کوینکه  یزی= چارزشها

عنوان را به  یزی ش ما چ  یمتفاو  اس    وقت  نی در نظر گرفته ش ود. چرا ا ثوی ن   زی چ  کی عنوان به دی با نی بله، ا  س   ی ن  ثوی ن   ق ی حق ای آ

 یدرون   یخوش   کی س ودمند اس  .   ای   ندی خوش ا  تانی برا  -دی چون آن را دوس   دار د،ی دهیاس   که ش ما انجام م  یکار نی ا  د،ی ری پذیم ثوی ن 

 .هس 

مورد کار  نی ا  یبر رو دی "با ای آن را انجام دهم"   دی : "من بادی و فثر کن  دی را بخوان  یثی  دی ش   ا د،ی خوان یرا م YWAM ارزش 18  یوقت 

که واقعا  آن را دوس   داش ته   دی انگرفته  ادی اما هنوز  د،ی دان یدرس   م  ق ی حق ای اص ل    کی عنوان اس   که آن را به  یش اخص  نی کنم..." ا

 د،ی باش د که از آن لذ  ببر یدرون   زی چ  کی  نثهی ا  یبه جا د،ی کن  یمطابق آن زندگ دی اس   که با  یظاهر  زی چ کی  نی ثه ای . تا زمان دی باش 

 .نشده اس  یارزش شخص کی هنوز  نی ا

 اس  درستکه به نظرمان  یزی= چکه بر اساس اصول است  ییاستهایس/ماتیتصم

خواهد کرد. فقط     ی درس   هدا یاس تهای و س  ما ی تص م  یش ما را به س و نی ا د،ی آن ارزش قائل  یدانس ته و برا یقی را حق  یزی چ  کی   یوقت 

 یثی   نی ر امی باش  یدرون    ی ری ش اهد مد ،یقی حق  یش اگردس از  ۀجی درنت   می خواهیر ما مس  ی ن   یو انجام کار درس  ، ش اگرد  نی با قوان  یزندگ
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 یمهای و بر اس اس اص ول خدا، نه حر دی داش ته باش   یش خص   ا ی و اخالق دی کن   ی ری خودتان را مد نثهی ا  -اس  ی در دن   زهای چ  نی از مهمتر

 .می کن  یخودمان را رهبر ،یرون ی ب 

 اس  مانهیحککه  یزی= چهابرنامه /اعمال

 .خواهد بود مانهی همراستا باشند، رفتار/اعمال ما حث گری د یزهای چ نی ا ۀهم اگر

کنند. فقط در   جادی ا  یاس ، هماهنگ مانهی و حث ثوی و درس  و ن  یقی و حق  یآنچه واقع  نی که ب  می ری را بگ  یمات ی که تصم می ری بگ ادی  دی با ما

 ...نقطا  وجود دارد  با سؤال کردنعدم ا ای  وقفهیب  یکه درستثار می ر چگونه متوجه شومی داریگام برم یهنگام با درستثار نی ا

 :کندیم  ی هدا نشی ب  یسطوح درخ  اعتقاد به سو ۀسؤال هس  که شما را در هم دو

 .کندیم  ی هدا ا ی فرض /هاهی پا یاس  که ما را به سو یسؤال اکتشاف کی  نی ا  چرا؟"" .1

کنند، و از س   ؤال   یرانندگ YWAM یۀنقل  لی بود که اجازه نداش   تند با وس   ا  یجوانان   ۀکه دربار  می نگاه کن   نی دارل ۀدوباره به نمون   دیی ای ب 

 .بازگرداند ا ی فرض ین ی ب تا ما را از عمل، به جهان دی "چرا " استفاده کن 

 .کنند یرانندگ YWAM یبا َونها توانندی: جوانان نمعمل

 .اشتباه اس ی س کی به خاطر  چرا 

  .کردیمنعثس نم م،ی جوانان قائل یه ما برارا ک یاشتباه بود  چون ارزش اس ی س نی ا چرا

 م ی جوانان ارزش قائل شو یبرا دی با چرا

داوود،   موتائوس،ی ت  م،ی مر ا،ی جوانان ارزش قائل اس    : ارم  یکه او برا دی گویخدا، بر اس   اس کالمش، به ما م  ۀاعتقاد ما دربار  چون

 م،ی ش د  دهی ما از زمان تولد به ص ور  خدا آفر دی گویما م  یو کتاب مقدس   یحی مس  ین ی ب ش اگردان. جهان ۀ... هموس فی  ال،ی دان   ل،ی س موئ 

 !یگسال 25نه فقط از سن 

 .دی اعتقادتان داشته باش یۀعنوان پا"خدا در کالمش گف " را به کی  شهی هم دی با د،ی رسیبه بخش "اعتقاد" م یوقت 

انس انها اعتقادا  و   ی. وقت دی اب ی دس      مانهی حث  ما ی دراک و تص مبدون آن به ا  دی توان ی. ش ما نمدی مهم اس   که س ؤال چرا را بپرس   اری بس 

 .شودیاعمال ُمرده م -رودیم نی آن از ب  ا ی ح یزودو به کنندیم یبردارالگو نسخه کی فقط از  کنند،یارزشها را درک نم

 :دی برو وهی م یبه سو هاشهی با سؤال کردن، از ر -دی انجام ده زی را ن  نی خالف ا دی توان یم شما

 .کندیم  ی کاربردها هدا /می سؤال، ما را به درک مفاه نی ا" ؟یُخب که چ" .2

 .می شد دهی خالق آفر یما به صور  خدا -ینیبجهان

 .می به همراه خدا خلق کن  می توان یکه م میمعتقدما   یکه چ ُخب

 !دهدیم ریی دعا مسائل را تغ -می ارزش قائل ثوی ن  زی چ کی عنوان دعا، به یما برا  یکه چ ُخب

دعا داش  ته باش  م: خواب، غذا،   یبرا یتا زمان  کش  میدس    م  یزی : من از هر چمی ری گیم  میبر اسخخاس اصخخول تصخخمما    یکه چ  ُخب

 .یاجتماع یتهای فعال

 .کنمیم می دعاگونه را تنظ یسبک زندگ کی همراستاس : من  اعمال من  یکه چ ُخب

کار  نی چون ا  روند،یانجام کار م  یبه س و  ز،ی چ کی بودن    یقیحقاز درک    ما  ی اس   که آنها مس تق نی ا  انی حی از مس  یاری ش ثس   بس   لی دل

و  ثوی ن   زی چ  کی عنوان که به  یمن انجام کار  ی. براکنندیبخش را حذف مو لذ   کوین  زی آن به چ لی درس   اس  .آنها قدم ارزش و تبد

تر ش ثس   راح   یلی اس  ، خ  درسختکه    دانمیرا انجام دهم، چون م  یکنم کار  یر فقط س ع. اما اگس  ی ن   واردش   ام،رفتهی بخش پذلذ 

 .خواهم خورد
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از خدا دعو     دی توان یآش  ثار کند، ش  ما م  س   ،ی ن   یدرس  تثار ثهیی و هر جا  دی ازمای را ب   تانی زندگ  دی خواهیالقدس مدائما  از روح  یوقت 

 !دی رشد کن  حی به مس شتری کند تا در بلوغ و شباه  ب  لی که ذهن و فثرتان را تبد دی کن 

 :خالصه

بر اس اس اص ول باش د. هرگاه   ماتمانی از اعتقادا ، ارزش ها و تص م  یانعثاس  دی . اعمالمان بامی اعتقاد دار  یزیچبه   چراکه   می بدان  دی با ما

اعالم   یبرا  یفرص   ت  نی " اد ی دهیانجام م  نطوری کار را ا نی : "چرا ش   ما امی پاس   خ بده  می بتوان  دی با پرس   ند،یس   ؤاال  را از ما م نی ا

پاس خهاس   و   یجس تجو  یبرا  یفرص ت  نی ا م،ی را ندان   لشی دل  ای  می آن نداش ته باش   یبرا  یو اص ولمان اس  . و اگر پاس خ  ش هااعتقادا ، ارز

 .اس  یسی از ع یقی و خدمتمان، انعثاس حق مانی زندگ ۀوی که اعمالمان و م می مطمئن شو نثهی ا

ش رک    DTS در کونا آمدند تا در YWAM/UofN که به  -ش وهر، زن و دو کودک نوجوان  کی  -خانواده هس تم  کی عاش ق داس تان  من

بود. مطمئنم که    یموفق اری ش وهر تاجر بس  نی ش ده بودند و ا  یحی مس  یتازگبه با  ی . آنها تقردندی درخ  اعتقاد را ش ن  ۀمن دربار  می کنند و تعل

گذاش  .   یقی عم ری درک درخ  اعتقاد، بر او و کل خانواده تأ    قی ش رک  کرده بود، اما روح خدا از طر یری گمی تص م  ۀاو در دهها دور

با  ش    انی زندگ ای داد که بدانند آ  ش    انی زندگ یاب ی و ارز های ری گمی تص    م  یبرا  یحال کاربرد نی چارچوب س    اده و در ع کی به آنها  نی ا

کار   یرا برا رلندی در ا التش انی تعط ۀزمان دو هفت  نی ش تری خانواده ب  نی به خانه بازگش تند، ا DTS بعد از  یاعتقاداتش ان همراس تاس  . وقت 

کردند. آن را  نیی و اعمال تع های ری گمی تص م  یص رف کردند و اعتقادا ، ارزش ها، اص ولش ان را برا  ش انی درخ  اعتقاد خانوادگ  یبر رو

اتاق خانه اس  ،   نی تردر پرمش غله نی . اختندی وار آش پزخانه آوی و پس از بازگش   به خانه، به د دندی کاغذ پوس تر بزرگ کش   کی   یبر رو

در آنجاس    تا هر چند  نی . اروندیکنند که از کجا آمده و به کجا م یاب ی ارز رند،ی را بگ  یخانوادگ  ما ی تا تص  م  ش  وندیجمع م  ثهیی جا

نه فقط رفتار فرزندان،  -بحث و گفتگو کنند ،نباش  د ای با کالم اعتقادش  ان هماهنگ باش  د  تواندیکه م  یرفتار ظاهر ۀدربار ثباری وق   

و   زی انگف چه ابزار ش  گ نی کنند. ا  یاند که آنها را پاس  خگو نگاه دارند تا مطابق کالم اعتقادش  ان زندگاز فرزندان خواس  ته نی بلثه والد

 !و خدمتمان اس  ی" در زندگی"درستثار یبررس یبرا یقی حال عم نی ساده، و در ع
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