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را کھ در پاسخ بھ رھنمود ھای(  (YWAMاین سند بطور خالصانھ ھدف ،ھستھ اعتقادات و ارزشھای بنیادین جوانان با ماموریت
در سال 1960داده شده است را ارائھ می کند .آنان اینجا ثبت شده اند تا برسد بھ  YWAMخاصی کھ توسط خداوند از ابتدای شروع
دست نسل ھای بعدی کھ خداوند بھ ما تاکید داشتھ است .ھدف ،اعتقادات و ارزش ھای جوانان با ماموریت اصول راھنمایی ھستند برای
رشد ماموریت گذشتھ و آینده مان .بعضی از آنان برای تمام مسیحیان در سراسر دنیا متداول ھستند ،بعضی از موارد ھم تنھا ویژه
یا ھمان "دی  YWAMجوانان با ماموریت می باشد .ترکیب ھدف ،اعتقادات ،ارزش ھا و راه و رسم ھا ،مشخصات بی نظیر خانواده
ان ای" ما را تشکیل می دھد .آنان چھارچوبی ھستند کھ ما با احترام زیاد نگاه می داریم چرا کھ آنان مشخص می کنند کھ ما چھ کسی
 (YWAMerھستیم ،چطور زندگی می کنیم و چطور تصمیم می گیریم .شخصی کھ در جوانان با ماموریت در مشغول بھ کار است
را بھ اتمام رسانده و با خوشحالی شرح ھدف ،ھستھ اعتقادات ،عھد ھا ً این سند را  YWAMکسی است کھ مدرسھ شاگرد سازی(،
بطور کامل ھمانطور کھ در اینجا ارائھ شده است کپی کرده و بھو کالم ھای بھ میراث گذاشتھ شده را پذیرفتھ باشد .لطفا
.اشتراک بگذارید

 YWAMشرح ھدف
یک جنبش بین المللی است از مسیحیان با فرقھ ھای گوناگون کھ بطور شخصی مصمم بھ معرفی عیسی(  (YWAMجوانان با ماموریت
مسیح بھ نسل جاری و نسل ھای آینده می باشند و تا آنجا کھ ممکن است دیگران را در این امر بسیج کرده و در تجھیز و آموزش
ایمانداران برای ایفای سھمشان در اجرای "ماموریت بزرگ" فعالیت می کنند .بھ عنوان شھروندان پادشاھی خدا ،ما فرا خوانده شده ایم
تا خداوندمان را محبت ،پرستش و اطاعت کرده و بدن او یعنی کلیسا را محبت و خدمت کنیم و ھمچنین تمام آدم ھا را از ھر کجا کھ
.ھستند محبت کنیم کھ این کار شامل معرفی انجیل بھ تمام انسان ھا در سراسر دنیا می شود
ما اعظای جوانان با ماموریت بھ خداوند پدر ،پسر و روح القدوس اعتقاد داریم و ھمچنین اعتقاد داریم کھ کتاب مقدس کالم الھام گرفتھ
شده و معتبر شده خود خداوند است و آشکار می سازد عیسی مسیح فرزند خداوند می باشد کھ بطور کامل خدا و بطور کامل انسان
است؛ کھ خداوند ما را آفریده تا از طریق عیسی مسیح زندگی ابدی داشتھ باشیم؛ کھ اگرچھ تمام انسان ھا گناه کرده اند و از جالل
خداوند قاصر گشتھ اند اما خدا رستگاری را از طریق تجسم ،زندگی ،مرگ ،رستاخیز و معراج عیسی مسیح ممکن ساختھ است؛ کھ
توبھ ،ایمان ،محبت و اطاعت پاسخ مناسبی می باشد در برابر پیش قدم شدن خداوند در جاری کردن فیضش بھ ما از طریق خدمت
فعاالنھ روح القدوس؛ کھ خداوند می خواھد تمام انسان ھا نجات پیدا کرده و بھ دانش حقیقت دست بیابند؛ کھ قدرت روح القدوس در ما و
از طریق ما نشان داده شده است تا فرمان ھای آخر عیسی مسیح بھ انجام برسد" ،بھ تمام نقاط دنیا بروید و این مژده را بھ تمام مردم
(.اعالم کنید" (مرقس باب  16آیھ (، "15پس بروید و ھمھ ملتھا را شاگرد من سازید( "...متی باب  28آیھ 19

 YWAMھستھ اعتقادات و ارزشھای بنیادین
 YWAMالف .ھستھ اعتقادات
کتاب مقدس را بھ عنوان کالم خداوند کھ الھام گرفتھ شده و معتبر شده می باشد اظھار می دارد و آن(  (YWAMجوانان با ماموریت
را بھ عنوان نقطھ مرجع برای تمام جنبھ ھای زندگی و خدمت می داند .در پاسخ بھ اساس کالم خداوند ،اینکھ او کیست و پیش قدم
بسیار مورد تایید  YWAMشدنش در ارائھ رستگاری از طریق کار عیسی مسیح (مرگ او ،دفنش و رستاخیزش) ،موارد زیر در
:گردیده است
پرستش :ما فرا خوانده شده ایم تا تنھا خداوند را ستایش و پرستش کنیم( .خروج 3 2 : 20؛ تثنیھ 5 4 : 6؛ دوم• 15 : 5
رومیان ؛ 12 : 29 30مرقس ؛ 8 : 2 10نحمیا ؛ 16 : 28 30قرنتیان اول ؛ 17 : 35 39پادشاھان  19 : 5 8(.مکاشفھ ؛14
 5 : 6مکاشفھ ؛ 24 25یھودا ؛13
قدّ وسیت :ما فرا خوانده شده ایم تا زندگی درست و مقدسی را پیش ببریم کھ نمونھ ای باشد از ذات و طبیعت خداوند 1 : .لوقا •
؛ 13 : 9زکریا ؛ 20 : 10 12حزقیال ؛ 18 : 1 11ارمیا ؛ 51 : 7 11مزامیر ؛ 19 : 1 2الویان(  3 : 1 3(.یوحنا اول ؛25
 2 : 9 ، 21پطرس اول ؛ 2 : 11 14تیتوس ؛ 4 : 21 32افسسیان ؛68 75
شاھد :ما فرا خوانده شده ایم تا انجیل عیسی مسیح را بھ اشتراک بگذاریم با کسانی کھ او را نمیشناسند( .مزامیر  1 : 78؛• 26
 3 : 12رسوالن اعمال ؛ 24 : 44 48لوقا ؛ 2 : 14حبقوق ؛ 4 : 1 2میکاه ؛ 40 : 3 11اشعیا ؛ 3 : 15 18(. 7پطرس اول
؛ 2 : 12 17قرنتیان دوم ؛ 9 : 19 23قرنتیان اول ؛ 10 : 39 43رسوالن اعمال • دعا :ما فرا خوانده شده ایم تا برای انسان
ھا و عللی کھ در قلب خداست دعای شفاعتی داشتھ باشیم و این شامل ایستادن بھ ھر روشی در برابر شیطان می شود( .پیدایش
33 2 : 18؛ خروج 16 1 : 32؛ داوران 15 ، 9 : 3؛ اول؛ 9 : 36 38متی ؛ 6 : 5 15متی ؛ 33 : 1 11حزقیال ؛: 30 31
 22حزقیال ؛ 8 : 22 61پادشاھان  3: 1 5(.تسالونیکیان دوم ؛ 3 : 14 21افسسیان
مشارکت :ما فرا خوانده شده ایم تا بھ کلیسا متعھد باشیم در ھر دو تجلی پرورش محلی و تجلی تکثیر سیار کلیسا( .دوم ؛• 20

 18 : 19متی ؛ 2 : 15 17یوئیل ؛ 122 : 1 4مزامیر ؛ 22 : 25 28مزامیر ؛ 29 : 20 30تواریخ ؛ 2 : 11 18افسسیان
؛ 14: 26 40قرنتیان اول ؛ 4 : 32 35رسوالن اعمال ؛ 2: 44 47رسوالن اعمال ( 10 : 23 25عبرانیان
خدمت :ما فرا خوانده شده ایم تا در تمام حوزه فعالیت ھای زندگی در راستای اھداف پادشاھی خداوند ھمکاری و کمک • 7 : 8
زکریا ؛ 11 : 10 11سلیمان امثال ؛ 112 : 4 9مزامیر ؛ 24 : 17 22تثنیھ ؛ 15 : 7 11تثنیھ (کنیم  2 : 14یعقوب نامھ ؛16
 13 : 15عبرانیان ؛ 3 : 4 8تیتوس ؛ 3 : 13تسالونیکیان دوم ؛ 5 : 14 16متی ؛26(. 10

 YWAMب .ارزشھای بنیادین
شناخت خدا1 .
متعھد است بھ شناخت خدا ،ذات او ،شخصیت او و طریق ھای او ھمانطور کھ در کتاب مقدس یعنی کالم الھام گرفتھ شده و YWAM
معتبر شده خداوند آشکار شده است .ما میخواھیم در تمام جوانب زندگیمان برای شناخت خداوند تامل کنیم .بھ سبب سرریز شدن لذت
 :غیر ارادی ناشی از مشارکت با خدا و شناخت او ،آرزو داریم تا خداوند را با دیگران بھ اشتراک بگذاریم( .دوم پادشاھان 19
افسسیان ؛ 17 : 3یوحنا ؛ 6 : 3ھوشع ؛ 9 : 23 24ارمیا ؛ 103 : 7 13مزامیر ؛ 46 : 10مزامیر ؛ 42 : 5ایوب ؛: 1 : 4 6(. 19
 2یوحنا اول ؛3: 7 11فیلیپیان ؛16 17
شناساندن خدا2 .
فرا خوانده شده است تا خداوند را بھ سراسر دنیا و در ھر عرصھ ای از جامعھ از طریق خدمت ھای بشارت ،تعلیم و محبت YWAM
بشناساند .ما اعتقاد داریم کھ رستگاری انسانھا در نتیجھ اطاعت از فرمان عیسی کھ باید از تمامی ملت ھا شاگرد ساخت ،منجر بھ ایجاد
تغییر و تبدیل در تمام ملت ھا خواھد شد( .اول قرنتیان  27 24 : 16؛ مزامیر 11 : 68؛ مزامیر 16 15 : 71؛ 10رومیان ؛: 1 4
 13رسوالن اعمال ؛ 1 : 8رسوالن اعمال ؛ 16 : 15مرقس ؛ 28 : 18 20متی ؛ 145 : 4 7مزامیر  15 : 18 21(.رومیان ؛15
8:
شنیدن صدای خدا3 .
متعھد است بھ خلق کردن ھمراه با خداوند از طریق گوش دادن بھ او ،خواستھ او را خواستن و اطاعت از دستورات او در YWAM
امور کوچک و بزرگ .بھ عنوان یک فرد مستقل یا با یکدیگر در گروه ھای تیمی و اجتماعات بزرگ ،و بھ عنوان قسمت درونی
پروسھ تصمیم گیری مان ،ما محتاج بھ شنیدن صدای خدا ھستیم( .اول سموئیل 10 7 : 3؛ دوم قرنتیان 4 2 : 15؛ مزامیر 25
مکاشفھ ؛ 3 : 7 8 ، 15عبرانیان ؛ 16 : 13 15یوحنا ؛ 10 : 1 5یوحنا ؛ 9 : 35لوقا ؛ 3 : 7عاموس ؛ 6 : 8اشعیا ؛: 14
 3 : 6، 13، 22(.مکاشفھ ؛2 : 7 ،11، 17، 27
تمرین بھ پرستش و دعای شفاعتی4 .
متعھد است بھ پرستش و انجام دعای شفاعتی ،تحت عنوان جنبھ درونی زندگی روزمره .ما ھمچنین قصد شیطان برای خراب YWAM
کردن کار خداوند را شناسایی می کنیم و تکیھ می کنیم بھ حضور توانمند ساز خداوند ،روح القدوس ،تا بر علیھ استراتژی ھای شیطان
در زندگی افراد و امور ملت ھا پیروز شویم( .اول سموئیل 5 : 7؛ دوم قرنتیان 14 : 7؛ مزامیر 8 1 : 84؛ مزامیرتسالونیکیان اول
؛ 6 : 13 20افسسیان ؛ 1 : 14رسوالن اعمال ؛ 11 : 24 25مرقس ؛ 100 : 1 5مزامیر ؛ 2 : 1 4(. 95 : 6 7تیموتائوس اول
؛5 : 16 19
رویا گرا بودن5 .
فرا خوانده شده تا رویا گر باشد ،مدام رویایی تازه از سمت خداوند دریافت کرده ،آن را پرورش داده و سپس آن رویا را آزاد YWAM
کند .ما پیشگامی در خدمت ھا و روش ھای جدید را پشتیبانی می کنیم و ھمیشھ مایلیم برای مطابق بودن با ھر نسل و گروه لت
مستلزم ادغام پیشکسوتان روحانی با YWAM
ی ما اعتقاد داریم فراخوان رسا
کنیم
.
ِی مردمی و جنبھ ھای مختلف جامعھ ،تالش ِ
آزادی در روح و روابط ،کھ متمرکز شده در کالم خداوند است می باشد( .اعداد 6 : 12؛ اول سموئیل 16 : 12؛ امثال سلیمان : 29
رسوالن اعمال ؛ 16 : 9 10رسوالن اعمال ؛ 9 : 1 6لوقا ؛ 1 : 35 39مرقس ؛ 2 : 2 3حبقوق ؛ 1 : 1حزقیال ؛3 : 9 13( 18
پطرس دوم ؛26 : 19
حمایت از جوانان6 .
فرا خوانده شده است تا از جوانان حمایت کند .ما اعتقاد داریم خداوند جوانان را عطیھ داده و فرا خوانده تا رویا ھا و خدمت YWAM
ھا را رھبری کنند .ما متعھد ھستیم کھ برای جوانان ارزش قائل شده ،بھ آنھا اعتماد کنیم ،آموزش دھیم ،فضا داده و رھایشان کنیم .آنھا
نھ تنھا کلیسای آینده ھستند بلکھ کلیسای امروز نیز ھستند .ما متعھد ھستیم کھ از آنھا در ھر کجا کھ تحت اراده خداوند رھبری می کنند،
پیروی کنیم( .اول سموئیل 50 32 : 17؛ جامعھ 14 13 : 4؛ جامعھ 7 1 : 12؛ ارمیا 10 5 :1؛دانیال 20 17 : 1؛ یوئیل 28 : 2؛
یوحنا 9 : 6؛ اعمال رسوالن 5 1 : 16؛ اول تیموتائوس 16 12 : 4؛ اول یوحنا 12 14( : 2
غیر متمرکز بودن7 .

عیسی محو بوده و یک جنبش داوطلبانھ جھانی بر مبنای ایمان است کھ با رویای مشترک ،عقاید مرکزی ،روابط و ارزش YWAM
مسئولیت روحانی و ویژه ای برای نگھ داری و  YWAMھای بنیادی ،متحد شده است .ما یک ساختار متمرکز نداریم .ھر خدمتی در
پیشرفت در روابط با مسئولین و دایره پیشکسوتان مربوط بھ خود را دارد( .خروج 26 13 : 18؛ اعداد 19 16 : 1؛ اعداداول ؛1 31
 15 :رسوالن اعمال ؛ 14 : 23رسوالن اعمال ؛ 23 : 1 24یوشع ؛ 29 : 10 13تثنیھ ؛13 : 7، 17( 11: 16 17، 24 30
عبرانیان ؛ 1 : 5 9تیتوس ؛ 3 : 4 11قرنتیان
بین المللی و چند فرقھ ای بودن8 .
در حوزه جھانی و حوزه محلی خود ،بین المللی و چند فرقھ ای می باشد .ما اعتقاد داریم نژاد ،تنوع زبان ھا و فرقھ ھاYWAM ،
ھمراه با جنبھ ھای آزاد شده فرھنگ ھا ،فاکتورھای مثبتی می باشند کھ بھ رشد و سالمت ماموریت ما کمک می کنند( .پیدایش : 12
 12قرنتیان اول ؛ 20 : 4رسوالن اعمال ؛ 7 : 13 14دانیال ؛ 32 : 27ارمیا ؛ 57 : 9 10مزامیر ؛ 26 : 2 5پیدایش ؛7 : 9( 1 4
 :مکاشفھ ؛ 3 : 11کولسیان ؛ 4 : 1 16افسسیان ؛12 31
داشتن جھان بینی مسیحی مطابق با کتاب مقدس9 .
بھ داشتن یک جھان بینی مطابق با کتاب مقدس فرا خوانده شده است .ما اعتقاد داریم کھ کتاب مقدس کتابی YWAM
برای تمامزندگی یک تقسیم بندی واضح بین خیر و َشر ،درست و غلت ،ایجاد می
کند .تمام ابعاد عملی در زندگی بھ ھیچ عنوان از لحاظ
روحانی از اعمال خدمتی کمتر نیستند .ھر کاری کھ در اطاعت بھ خدا انجام شود روحانی شمرده می شود .ما تالش می کنیم تا در تمام
کارھایی کھ انجام می دھیم بھ خدا احترام بگذاریم و زنان و مردان خداوند را تجھیز و بسیج کرده تا نقش خود را در خدمت و تاثیر در
تمام عرصھ ھای جامعھ انجام دھند( .تثنیھ 3 1 : 8؛ تثنیھ 47 45 : 32؛ دوم پادشاھان 8 : 22؛ مزامیر 11 7 : 19؛( 4 : 17یعقوب
؛ 4 : 12 13عبرانیان ؛ 3 : 16 17تیموتائوس دوم ؛ 4 : 8 9فیلیپیان ؛ 8 : 31 32یوحنا ؛ 8 : 21لوقا
کارکرد در قالب ھای گروھی10 .
فرا خوانده شده تا در تمام جنبھ ھای خدمتی و رھبری در قالب ھای گروھی عمل کند .ما اعتقاد داریم کھ ترکیب مکمل گونھ YWAM
عطایا ،فراخوانی ھا ،جنبھ ھای فکری ،خدمت ھا و نسل ھا ،با یکدیگر در اتحاد و در تمامی سطوح ماموریت مان باعث فراھم شدن
حکمت و امنیت می شود .بھ دنبال اراده خدا بودن و تصمیم گیری در قالب گروه باعث ایجاد مسئولیت پذیری و جوابگویی خواھد شد و
کمک خواھد کرد بھ ایجاد بھبود در روابط ،انگیزه ،مسئولیت و حس تعلق رویا بھ ھمھ اعضای گروه( .تثنیھ 30 : 32
دوم ؛ 12 : 3 10رومیان ؛ 6 : 7 13مرقس ؛ 4 : 9 12جامعھ ؛ 15 : 22سلیمان امثال ؛ 17 : 7 9قرنتیان دوم ؛4 : 8( 31
پطرس اول ؛ 2 : 1 2فلیپیان ؛ 5 : 21افسسیان ؛ 1 : 24قرنتیان
ابراز رھبری خادم گونھ11 .
فرا خوانده شده بھ انجام رھبری خادم گونھ بھ عنوان یک شیوه زندگی بھ جای یک رھبری سلسلھ مراتب گونھ .یک رھبر YWAM
خادم کسی است کھ بھ عطایا و فراخوانی افرادی کھ تحت مراقبت او ھستند احترام بگذارد و از حقوق و مزایای آنھا محافظت کند.
درست ھمانطور کھ عیسی شاگردانش را خدمت کرد ،ما نیز بر اھمیت خدمت کردن آنان کھ مورد ھدایت افراِد با مسئولیت رھبری
می باشند ،تاکید می کنیم( .تثنیھ 13 12 : 10؛ مزامیر 10 : 84؛ اشعیا 4 1 : 42؛ میکاه 8 : 6؛ مرقس 45 42 : 10؛
یوحنا( 4 : 10 11پطرس اول ؛ 2 : 3 11فیلیپیان ؛ 5: 13 14غالطیان ؛ 16 : 1 2رومیان ؛13 : 3 17
اول انجام دھید ،بعد تدریس کنید12 .
متعھد است بھ این کھ ابتدا کاری را انجام دھد و سپس آن را تدریس کند .ما اعتقاد داریم کسب تجربھ دست اول بھ کالم ما YWAM
اقتدار خواھد بخشید .داشتن شخصیت خدا گونھ و فراخوانی از سمت خداوند اھمیت بیشتری نسبت بھ عطایا ،توانایی و تخصص افراد
 7 : 28متی ؛ 1 : 1 4سلیمان امثال ؛ 119 : 17 18مزامیر ؛ 51 : 12 13مزامیر ؛ 7 : 10عزرا ؛ 4: 5 8تثنیھ( .دارد (1 : 5 10
پطرس دوم ؛ 4 : 1 5تیموتائوس دوم ؛ 3: 12 17کولسیان ؛ 1: 1 2رسوالن اعمال ؛29
رابطھ گرا بودن13 .
مصمم است بھ رابطھ گرا بودن در زندگیمان و کار کردنمان با یکدیگر .ما تمایل داریم تا از طریق زندگی مقدس ،شفاف ،با YWAM
حمایت متقابل ،فروتنانھ و با ارتباطات آزاد متحد باشیم بھ جای اینکھ وابستھ بھ قوانین و ساختارھا باشیم( .الویان 18: 19؛ مزامیر 20
 17:یوحنا ؛ 15 : 13 17یوحنا ؛ 13: 34 35یوحنا ؛ 27 : 10سلیمان امثال ؛ 17 : 17سلیمان امثال ؛4 : 7 12( 133 : 1 3
یوحنا اول ؛ 1 : 7یوحنا اول ؛ 13: 8 10رومیان ؛23
ارزش نھادن بھ افراد14 .
فرا خوانده شده تا بھ ھر فردی ارزش قائل شود .ما بھ داشتن فرصت و عدالت برابر برای ھمھ اعتقاد داریم .مردم از تمام YWAM
ملیت ھا ،سن ھا و عمل کردھا کھ ھمگی آفریده شده بھ مانند صورت خدا ھستند ،فراخوانی ھا و سھم ھای متمایزی دارند .ما متعھد
ھستیم تا بھ عطایای خدمتی و رھبری کھ توسط خداوند بھ زنان و مردان داده شده است احترام بگذاریم( .پیدایش 27: 1؛ الویان : 19
؛ 3: 28غالطیان ؛ 10 : 34 35رسوالن اعمال ؛ 8: 34 37مرقس ؛ 139: 13 16مزامیر ؛ 16: 18 20تثنیھ ؛2: 1 9( 13 16
یعقوب ؛ 2: 11 12عبرانیان ؛ 6 : 5 9افسسیان

ارزش نھادن بھ خانواده ھا15 .
تایید می کند اھمیت خانواده ھایی کھ ھمگی با یکدیگر خداوند را در ماموریت ھا خدمت می کنند ،نھ فقط پدر یا/و مادر در YWAM
خانواده .ما ھمچنین خانواده ھایی کھ دارای پدر یا مادر مجرد ھستند را پذیرفتھ و بھ آغوش می کشیم .گسترش خانواده ھای سالم و قوی
کھ در آن ھر یک از اعضای خانواده فراخوانی بھ ماموریت ھا و احدای عطایایشان را بھ طریق ھای منحصر بھ فرد و مکمل گونھ بھ
اشتراک می گذارند ،مورد تشویق ما می باشند .ما از این عقیده کتاب مقدسی کھ قصد خدا برای ازدواج پاک ،مابین یک مرد و یک زن
ھست حمایت و تجلیل می کنیم( .پیدایش 24 21: 2؛ پیدایش 19 17: 18؛ تثنیھ 7 6: 6؛ امثال سلیمان 23 15: 5؛
عبرانیان ؛ 3: 2 5تیموتائوس اول ؛ 7: 1 16قرنتیان اول ؛ 19: 3 9متی ؛ 2: 14 16مالکی ؛ 31: 10 31سلیمان امثال (:13 4
تمرین بھ توکل کردن بھ خدا16 .
یک جنبش داوطلبانھ ایست کھ بھ تمرین بھ داشتن زندگی وابستھ بھ خدا برای تامین امور مالی فراخوانده شده است .برای YWAM
تامین مالی از طریق مردمان خدا انجام می شود .ھمانطور کھ خدا در قبال ما سخاوتمند بوده  YWAMافراد و ھر گروه یا اجتماعی در
است ما نیز تمایل داریم کھ سخاوتمند بوده و خودمان ،زمانمان و استعداد ھایمان را بھ خدا تقدیم کنیم بدون اینکھ ھیچ توقعی
برای دریافت پاداشت داشتھ باشیم( .پیدایش 14 12: 22؛ خروج 7 2: 36؛ اعداد 29 25: 18؛ مالکی 12 8: 3؛ متی 5 8(25: 6
:یوحنا سوم ؛ 3: 14تیتوس ؛ 4 : 10 20فیلیپیان ؛ 8: 1، 9: 15قرنتیان دوم ؛ 19: 8 9لوقا ؛33
تمرین بھ مھمان نوازی17 .
تایید می کند کھ خدمت مھمان نوازی بھ عنوان تجلی از شخصیت خدا و ارزش انسان ھا می باشد .ما اعتقاد داریم کھ مھم YWAM
را باز کنیم تا یکدیگر ،مھمان ھا ،نیازمندان و فقیران را خدمت و  YWAMاست قلب ھایمان ،خانھ ھایمان ،محوطھ ھا و پایگاه ھای
احترام گذاریم اما نھ بھ عنوان یکی از آداب و رسوم اجتماعی بلکھ بھ عنوان تجلی امر سخاوتمندی( .پیدایش 8 1: 18؛ دوم سموئیل
؛ 12: 13رومیان ؛ 28: 7 8رسوالن اعمال ؛ 25: 31 46متی ؛ 58: 7اشعیا ؛ 22: 9مزامیر ؛ 68: 5 6مزامیر ؛4: 9(. 9: 1 11
پطرس اول ؛ 13: 1 3عبرانیان
با صداقت ارتباط بر قرار کردن18 .
متعھد است بھ صادق، YWAM ،تایید می کند کھ ھمھ چیز بھ وجود می آید زیرا کھ خداوند ارتباط بر قرار می کند .بنابراین YWAM
دقیق ،بھ موقع و مناسب بود ارتباطات .ما اعتقاد
داریم ارتباطات خوب برای داشتن روابطی قوی،
جوامع و خانواده ھای
ن
ِ
سالم و خدمت ھای موثر امری ضروری ھستند( .پیدایش 5 3: 1؛ اعداد 19: 23؛ امثال سلیمان 19: 10؛ امثال سلیمان 18(.9: 25
 3: 1یعقوب ؛ 4: 6کولسیان ؛ 1: 1 5یوحنا ؛ 4: 16 22لوقا ؛ 5: 33 37متی ؛ 8: 16 17زکریا ؛14
______________
.یادداشت تاریخی :این سند شامل شرح ھدف و ھستھ اعتقادات ،و ارزش ھای بنیادین جوانان با ماموریت می باشد
در اوایل دھھ شصت میالدی نوشتھ شد .ما عمدا جنبش بین المللی از  YWAMھیچگاه ننوشتیم "شرح ایمان" چرا کھ ما "یکشرح ھدف
.بسیاری از فرقھ ھا" ھستیم و قصد داشتیم بھ سادگی تصریح کنیم کھ چرا خداوند بھ وجود آمدن این جنبش را فرا خوانده است

ً

طی چند دھھ روندی از شنیدن صدای خدا و گوش دادن بھ یکدیگر متولد شدند .روند  YWAMھستھ اعتقادات و ارزش ھای بنیادین
در  1985بھ جھت انتقال آنان بھ نسل ھای  YWAMشناسایی ارزش ھای ما توسط دارلین کانینگھام و در بیست و پنجمین سالگرد
.بعدی ،شروع شد .سپس این سند شش سال بعد توسط شورای بین المللی تایید شد
بھ عنوان ھیئت پیشکسوتان جھانی شناختھ شده بود .از آن زمان بھ بعد حوضھ ارشد پیشکسوتان(  (ICدر آن زمان شورای بین المللی
تغییر یافت و(  (GLTبود .بعدا نامش بھ گروه رھبری جھانی(  (ICجھانی تحت عناوین مختلفی عمل کردند .در ابتدا شورای بین المللی
مشھور شد .این گروه در سال  2014در سنگاپور منحل شد تا ساختاری مسطح و صاف تر ،و(  (GLFسپس بھ انجمن رھبری جھانی
چارچوب جنبشی کھ در سطح فرا محلی قرار دارد ،شکل گیرد چرا کھ ساختار سازمان قبلی شکل سلسلھ مراتبی بھ خود گرفتھ بود .در
وجود دارند .یک گروه از پیشکسوتان توسط لورن و(  (ATCsحوضھ ماموریت در حال حاظر تعداد زیادی گروه ھای دایره منطقھ ای
.مشھور ھستند(  (FCدارلین کانینگھام تشکیل شده است کھ بھ موسسین دایره ھا
این بوده کھ اسناد بنیادی(  FCیا  GLT ،GLFباشد یا  ICدر تمام این دھھ ھا ،نقش اولیھ بدنھ پیشکسوتان روحانی جھانی ( چھ
نظارت دولتی چارچوب ھای رھبری پیشین را ندارد ،اما نقش شفاف سازی و  FCماموریت را تایید ،نظارت و محافظت کنند .اگر چھ
.محافظت از اسناد بنیادین ما را دارد
در سال  1991تایید شد ،شامل  ICاز ھمان ابتدا کھ توسط دارلین در سال  1985ارائھ شد و سپس توسط  YWAMپیشینھ ارزش ھای
یک بھ روز رسانی در مورد شامل . FCدر سال  2011و  2014می باشد  GLFدر سال  2003و  GLTبھ روز رسانی ھایی توسط
کردن "خدمت" بھ عنوان یکی از پاسخ ھای ما بھ ھستھ اعتقادات مان در سال  2017حین سمینار دانشگاه ملت ھا در کاستاریکا تایید

در تایلند کھ در آن ارزش شماره  15واضح سازی  Together YWAMکرد و یک بروز رسانی دیگر در سال  2018حین سمینار
شد ،تایید گردید .در ھمین زمان این قالب جدید بھ تصویب رسید تا ھدف ،ھستھ اعتقادات ،ارزش ھای بنیادین و مراجع روحانی پشتیبان
در می  2020تایید شد ،عبارات بکار رفتھ در(  (FCما بھ عنوان یک سند انفرادی ارائھ شوند .سند باال کھ توسط موسسین دایره ھا
".شرح ھدف" و ارزش ھای  16، 7، 4و  17را تصریح می کند
:این سند بھ روز رسانی شده بھ عالوه شش سند پیمانی زیر تشکیل دھنده اسناد بنیادی جوانان با ماموریت می باشند
عھد مانیل• 1988 :
عھد دریای سرخ• 1992 :
عھد نانینگ• 2002 :
عھد سالگرد• 2010 :
عھد سنگاپور ،و• 2014 :
عھد پایان دادن بھ فقر کتاب مقدس• 2014 :
توسط "چھار کلمھ میراثی" کھ خداوند طی سالیان دراز در مورد "تمام آدمھا" و "ھمھ جای" ماموریت مان  YWAMھویت و ماموریت
بھ لورن کانینگھام داده است شفاف تر می شود .اینھا عمده کالم خداوند است کھ طی گذر تاریخمان ما را ھدایت کرده و میراث مان را بھ
:عنوان یک ماموریت شکل داده است .آنان شمال موارد زیر می شوند
عھد رویای امواج کھ لورن در ژوئن  1956درست قبل از تولد  21سالگی اش در باھاماس دریافت کرد1 .2 .
(..فراخوانی بھ شاگرد سازی ملت ھا از طریق ھفت حوضھ جامعھ (1975
منشور کبیر مسیحی (( 1981و3 .
(.تعھد بھ ھمین حاال پایان دادن بھ فقر کتاب مقدس ( 1967و 4 .2014
تمام اینھا ریشھ در روز ھای اولیھ داستان ماموریت دارد و ما بھ رشد در درک و اعمال این ���� ���� ������ ادامھ
.می دھیم
بروزرسانی شده در  2017، 2014، 2011، 2003و ، 2020جوانان با ماموریت (شرکتی در کالیفرنیای آمریکا،
شرح ھدف ،ھستھ اعتقادات و ارزش ھای بنیادی
".
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