Hva tror Ungdom i Oppdrag?
Vi i Ungdom i Oppdrag tror at Bibelen er Guds inspirerte og autoritative ord, som
åpenbarer at Jesus Kristus er Guds Sønn; at mennesket er skapt i Guds bilde;
at Han skapte oss for at vi skulle ha evig liv gjennom Jesus Kristus; at selv om
alle mennesker har syndet og har kommet til kort, har Gud gjort frelse mulig
gjennom Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde; at omvendelse,
tro, kjærlighet og lydighet er passende reaksjoner til Guds initiativ om nåde til oss;
at Guds største ønske er at alle skal bli frelst og komme til visshet om sannheten;
og at den Hellige Ånds kraft er demonstrert i og gjennom oss for å fullføre Jesus
siste befaling: ”Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker.” (Mark
16:15)

ungdom i oppdrag

Mission Adventures sine verdier
Vårt mål er å bistå den lokale menighet i å oppfylle misjonsbefalingen ved å
tenne og utruste deltakerene til et livsvarig misjonsengasjement.
Mission Adventures ønsker:
.

Å tjene og samarbeide med den lokale menighet, ved å gi grupper lett tilgang til
misjon.

.

Å utfordre deltakerne til å involvere seg i misjon.

.

Å bruke kreative måter til å trene hendene og hjertene til deltakerne på slik at
de kan være godt forberedt til misjonsturen.

.

Å oppfordre til åndelig vekst i våre deltakere gjennom å få en
førstehåndserfaring med evangelisering og barmhjertighetsarbeid.

.

Samtidig som vi tror at Gud bruker mennesker i alle aldre, er vårt hovedfokus å
involvere unge mennesker i misjon.

Mission Adventures er en tjeneste i Ungdom i Oppdrag

Hvem er Ungdom i Oppdrag?

Ungdom i Oppdrag (UiO) består av mennesker fra mange nasjoner og ulike
kirkesamfunn som sammen danner den internasjonale evangeliserings- og
misjonsbevegelsen ”Youth With A Mission” (YWAM). YWAM har om lag 17 000
personer i heltidsengasjement fordelt over 180 ulike nasjoner og 900 lokaliteter/
sentre.
Vårt mål er å bidra til å fullføre misjonsbefalingen ved å presentere de gode
nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus over hele verden. For å nå dette målet,
vil vi mobilisere og trene mennesker, slik at de blir grunnfestet i den kristne tro,
overgitt til et liv i helliggjørelse og utrustet med Den Hellige Ånds kraft.
Vi ønsker å være et arbeidsredskap som lojalt kan samarbeide med alle
evangeliske kirker og organisasjoner, og ønsker å bidra til større enhet blant
kristne. Selv om vårt arbeid favner mennesker i alle aldre og livssituasjoner, tror
vi Gud har gitt oss et særlig kall til å trene og sende ut ungdom. Vi tror unge
mennesker representerer et stort potensiale i misjonens tjeneste. Ungdom i
Oppdrag er en idealistisk organisasjon, våre ledere og medarbeidere er selv
ansvarlige for sitt økonomiske underhold.

