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I. Guds natur og karakter 
Å møte Gud 

 
DTS�n stadfester at Gud ønsker å gjøre seg kjent for alle mennesker. 

gjenkjenner  at Gud inderlig ønsker å ha en relasjon med mennesker og dele sitt hjerte    med 
dem. 

 meddeler en livsforvandlende forståelse av Gud og hans veier. 
 søker Den Hellige Ånd om å åpenbare aspekter ved Gud og av sannhet. 
 oppmuntrer til personlig respons til Gud gjennom tilbedelse, bønn og lydighet. 
 oppfostrer til en kjærlighet til og en hunger etter Bibelen. 
 utruster til å lese Bibelen på en måte som forandrer tenkemåte, verdier og oppførsel. 
 dyrker frem en praksis i å lytte til Guds stemme. 
 
Konsept for forståelse og tilegnelse: 

1) Gud er ikke skapt. 
2) Gud er uendelig ved at han er allmektig, 

allvitende, allestedsnærværende, skaper, 
evig og  mer. 

3) Gud er et personlig, relaterende vesen 
utrykt ved tre adskilte personer i ett 
vesen (Fader, Sønn og Hellig Ånd). 

4) Av karakter er Gud kjærlig, rettferdig, 
hellig, vis, nådig, barmhjertig, full av 
miskunn, god, tilgivende, overbærende, 
sen til vrede, trofast og mer. 

5) Gud er suveren og har fullstendig kontroll 
over historien, samtidig som mennesket 
har en fri vilje til å ta egne valg. 

6) Gud er både transcendent (utenfor 
skaperverket) og immanent ( nærværende 
og aktiv i skaperverket og har tatt bolig i 
de troende). 

7) Gud skapte menneskene til fellesskap slik 
at han kunne ha en relasjon til dem. (En 
relasjon bygges ved en fri utveksling av 
tanker, følelser og beslutninger.) 

8) Tilbedelse er en passende respons til Gud. 
Det finnes mange ulike måter å tilbe Gud 
på både i fellesskap og i enerom. 
Tilbedelse bør også reflekteres i vår 
livsstil. 

9) Gud inviterer mennesker til å snakke med 
ham om sine behov og bekymringer (be). 

10) Gud lengter etter å dele ting som er på 

hans hjerte med sitt folk. 
11) Bønn i Jesu navn utgjør en reell forskjell. 
12) Den Hellige Ånd taler personlig og klart 

til mennesker på mange ulike måter (feks 
en indre stemme, et bilde, gjennom andre 
mennesker). Disse personlige ordene eller 
instruksjonene må alltid samsvare med 
Bibelen og kan bli bekreftet av andre 
mennesker. 

13) Gud etterjager de fortapte og vil at alle 
mennesker skal bli frelst ved Jesus 
Kristus. 

14) Jesus er den fullkomne åpenbaringen av 
Gud. 

15) En generell kunnskap om Gud er 
tilgjengelig for alle mennesker gjennom 
skaperverket. 

16) Guds spesifiserte åpenbaring om seg selv 
og hans hensikter er nedskrevet i Bibelen. 

17) Bibelen er Guds inspirerte og autoritative 
ord og vår hovedrettesnor i livet. 

18) Bibelen skal brukes på en måte som 
styrker vår tro, fornyer vårt sinn og gir 
oss kunnskap til å ta rette valg (lese, 
meditere, studere, memorere, osv). 

19) Den Hellige Ånd er den som lærer oss om 
og åpenbarer for oss Guds sannhet. 

20) Å tro og adlyde den sannheten som man 
allerede kjenner, er avgjørende for å 
motta videre åpenbaring av sannhet. 
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Holdninger å fremelske: 
I gudsrelasjonen: tillit, tro, ærefrykt, kjærlighet, avhengighet, lojalitet, underleggelse, samarbeid, 
ønske om pågående kommunikasjon med Gud, hunger og lidenskap etter å kjenne Gud og gjøre ham 
kjent, håp, frimodighet, overgivelse, tilbedelse, ydmykhet, lærevillighet, takknemlighet, tilfredshet, 
hat mot synd, dvele i Gud, søke dypere åpenbaring av Gud og av sannhet, kjærlighet til Bibelen, 
undring, søke forståelse og visdom, fortrolighet med å høre Guds stemme. 
 
 

Aktiviteter å praktisere: 
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt 
uttrykkes mer uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 
 

1) Lovsang og tilbedelse av Gud gjennom varierte uttrykksformer i enerom og i fellesskapet. 
 

2) Aktivt lytte til Gud og adlyde ham. 
 

3) Konsekvent lese, studere, meditere på og tilegne seg Guds Ord. 
 

4) Aktivt utvikle gudfryktige holdninger ved å søke i Guds Ord. 
 

5) Oppriktig dele sitt hjerte med Gud i bønn. 
 

6) Regelmessig velge å trekke seg tilbake og bruke tid alene med Gud. 
 

7) Leve utfra en avhengighet til Den Hellige Ånd. 
 

8) Strebe etter å demonstrere Guds karakter i relasjoner og omstendigheter. 
 

9) Gå ut i tro, i tillit til at Gud vil sørge for det som er nødvendig for å gjøre det han ber deg 
om å gjøre (feks frimodighet, penger, mennesker). 

 
10) Oppsøke de fortapte og dele Kristus. 

 
11) Studere/reflektere på relevante skriftsteder for de ulike konseptene som er nevnt her. 
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II. Guds intensjoner for enkeltmennesker, folk og skaperverket 
Alt liv sett fra Guds perspektiv 

 
DTS�n bekrefter Guds hensikter for hvert enkeltmenneske, folk og nasjon. 

søker  å inspirere mennesker til å ta ansvarlige valg som bringer glede til Guds hjerte og 
herliggjør ham. 

 lærer og praktiserer ansvarlig forvalterskap på alle livsområder. 
fremmer det potensialet at ÉN kan utgjøre en forskjell for Guds rike for et hvilket som helst 
folkeslag, sted eller sfære av samfunnet. 

 oppmuntrer til kreativitet både i tanke og gjerning. 
praktiserer dynamisk forbønn ledet av Den Hellige Ånd, som har en forvandlende innvirkning 
både på hva som blir bedt om og på den som ber. 

 
Konsept for forståelse og tilegnelse: 

1) Gud skapte himmelen og jorden og alt 
som fyller dem. 

2) Alle mennesker er skapt i Guds bilde 
og er derfor de mest dyrebare i hele 
skaperverket. 

3) Hver enkelt person er av lik verdi 
uavhengig av rase, kjønn, alder og 
sivilstand, og hver person er unik og 
betydningsfull for Gud. 

4) Mennesker skal leve og arbeide på en 
måte som ærer og herliggjør Gud. 

5) Relasjonen til Gud, seg selv og andre 
mennesker er den mest fundamentale 
delen av livet. De 10 bud setter 
standarden for disse relasjonene. 

6) Alle mennesker er skapt med en evne 
til å gjenkjenne Guds eksistens og 
med en samvittighet til å rettlede til 
kunnskap om å gjøre det som er rett. 

7) Gud ga mennesket kapasitet til å 
skape, ha ideer og til å finne løsninger.  

8) Gud ga mennesket kapasitet til og 
ansvar for å ta valg som har 
innvirkning på historien. 

9) Gud har valgt å fullføre sine hensikter 
gjennom samarbeid med mennesker. 
Han respekterer gavene og 
ansvarsområdene han har gitt dem, 
ved å skape rom for deres initiativ og 
valg. 

10) Forbønn involverer 
toveiskommunikasjon mellom 
mennesker og Gud og fremmer Guds 
hensikter for mennesker, steder og 

omstendigheter. (Forbønn kan 
involvere bruk av Skriften.) 

11) Gud gjorde mennesket ansvarlig 
(forvalter) for all skapningen. 
Forvalterskapet inkluderer områder 
som relasjoner, miljøet, helse, verdien 
av arbeid, ansvarlige valg, verdien av 
hvile, generøsitet, økonomi, åndelige 
gaver, gjestfrihet og tidsbruk. 

12) Guds intensjon var at enhver 
folkegruppe skulle tilbe ham og leve til 
hans ære. 

13) Guds intensjon var at mennesket 
skulle være fruktbart og bli mange; 
utvikle samfunn, nasjoner og kulturer 
som reflekterer ulike aspekt av hans 
karakter. 

14) I Bibelen åpenbarer Gud noen 
grunnleggende prinsipper som en 
nasjon eller et samfunn skal bygges 
på. Disse prinsippene kan tilegnes på 
ulike måter i nasjoner i sfærene for 
familien, menigheten, kunst og 
underholdning, økonomi, media, 
helsevesen, styresmakter og 
utdanning. 

15) Gud ga menneskeheten evne til å tjene 
hverandre på ulike måter i disse 
sfærene. Alle yrker er av lik verdi og 
kan fremstå som en sammenheng hvor 
en troende kan herliggjøre Gud (feks 
bonde, pastor, politiker, kunstner, 
butikkarbeider, sykepleier, lærer, 
evangelist). 
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Holdninger å fremelske: 
I relasjon til mennesker og skaperverket; respekt og verdi for hvert menneske: alle aldersgrupper, 
kjønn, folkeslag og sosial/økonomisk bakgrunn; verdsette og ære andre: deres kultur, personlighet og 
utrustning; imøtekommenhet; gjestfrihet; vilje til å dele; generøsitet; respekt og ansvarsfølelse 
overfor hele skaperverket; bevissthet på at alt kommer fra Gud og skal brukes til å ære ham; ønske 
om å ære Gud gjennom arbeid; flid; trofasthet; høy standard; utholdenhet; tjenersinn; lete etter 
muligheter, løsninger og kreative alternativ; håp; glede; tilfredshet; ønske om å ha og opprettholde en 
ren samvittighet; anerkjenne og ære Guds morallover. 
 
 
Aktiviteter å praktisere: 
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt 
uttrykkes mer uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 
 

1) Gå i forbønn for å se Guds vilje komme for nasjoner, kulturer og sfærer i samfunnet. 
 

2) Utføre alle ansvarsområder som praktisk arbeid og oppgaver, med flid. 
 

3) Håndtere økonomi, tid og energi på en ansvarlig måte. 
 

4) Respektere og ta ansvar for både personlige eiendeler og fellesskapets eiendeler. 
 

5) Lete etter muligheter til å anerkjenne og bekrefte den enkeltes verdi og enestående rolle. 
 

6) Uttrykke din egen kultur med respekt og omfavne andres kulturelle uttrykksformer. 
 

7) Gjøre seg kjent med noen unådde folkegrupper i detalj. 
 

8) Ta personlig ansvar for å løse konflikter i egne relasjoner. 
 

9) Demonstrere kjærlighet til Gud og mennesker på praktiske måter. 
 

10) Utføre handlinger av generøsitet og gjestfrihet. 
 

11) Utforske nye ideer, stille spørsmål, lytte aktivt, tenke gjennom muligheter og løse 
problemer. 

 
12) Studere/reflektere på relevante skriftsteder i forhold til de konseptene som er nevnt her. 
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III. Guds forløsning: Synden og korset 
Å erkjenne Jesus som Herre 

 
DTS�n anerkjenner at Jesus Krsitus er Gud og at han er den eneste veien til frelse. 
 erkjenner realiteten av satan og hans strategier. 

proklamerer Jesu liv, død og oppstandelse som Guds fullkomne handling for å avvæpne og 
ødelegge satan. 

 bekrefter Jesu herredømme og fremholder nødvendigheten av å adlyde ham. 
fremdyrker gudsfrykt og hat mot synd. 
 

Konsept for forståelse og tilegnelse: 
1) Satan er et skapt vesen som i 

stolthet gjorde opprør mot Gud. 
2) Satan er ond. Hen er en forfører, 

anklager, tyv, frister og løgner. 
Som Guds fiende kjemper han mot 
Gud og hans hensikter. 

3) Mennesket og skaperverket ble 
fundamentalt berørt av Adam og 
Evas synd. De åpnet døra for 
satan, slik at han kunne tilrive seg 
deres gudgitte herredømme over 
skaperverket. 

4) Ulydighet mot Guds bud er synd. 
5) Hvert menneske har syndet og har 

fortjent Guds dom. 
6) Noe av syndens allmenne virkning 

inkluderer lidelse, sykdom og død. 
7) Alle nasjoner, samfunn og kulturer 

er i større eller mindre grad 
bygget på ubibelsk grunnlag. 

8) I kjærlighet til menneskeheten 
sendte Gud sin eneste Sønn, 
Jesus. 

9) Samtidig som han forble fullt og 
helt Gud, la Jesus av seg sine 

privilegier som Gud for å bli fullt 
og helt menneske, og levde sitt liv 
i fullkomment samfunn med Gud. 

10) Jesus ble ledet og fylt av Guds 
Ånd for å utføre Guds verk, 
oppfylle Guds hensikter og 
demonstrere Guds karakter i 
enhver situasjon. 

11) Selv om han ble fristet på alle 
måter, syndet Jesus aldri. 

12) Jesus døde på korset og tok på 
seg Guds dom over verdens 
synder. 

13) Jesus stod legemlig opp fra de 
døde og viste seg gjentatte 
ganger for sine disipler i 40 dager. 

14) Etter 40 dager fôr Jesus opp til 
sin rettmessige plass i himmelen, 
hvor han fortsatt er i dag. 

15) Gjennom sitt liv, sin død og 
oppstandelse, brøt Jesus syndens 
makt, beseiret satan og 
proklamerte begynnelsen av Guds 
rikes herredømme. 
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Holdninger å fremelske: 
I relasjon til realiteten av satans eksistens, synd og Guds åpenbaring på korset: mot;  tilbedelse; hat 
mot ondskap og synd; ønske om å være på linje med Gud; ydmykhet; takknemlighet; evne til å skille; 
samarbeid med Gud; stå i mot satan; visshet om Guds nærvær; seier over fristelser; 
ærefrykt/respekt; vilje til å ofre; tro; kjærlighet; håp; utholdenhet; overbærenhet; forventning; 
være beredt; �world changer�. 
 
 
Aktiviteter å praktisere: 
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt 
uttrykkes mer uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 
 

1) Avsløre og stå i mot satans aktiviteter rundt deg. 
 

2) Søke å se synd slik Gud ser det. 
 

3) Takke Gud for Jesus. 
 

4) Tilbe Gud som respons på alt det korset åpenbarer om hans karakter og hensikter. 
 

5) Søke å relatere til Gud og mennesker slik Jesus gjorde det. 
 

6) Tjene hverandre etter Jesu forbilde. 
 

7) Identifisere ubibelske fundament i kulturer omkring deg, og gå i forbønn for at Guds 
sannhet skal rykke dette opp ved roten. 

 
8) Studere/reflektere på relevante skriftsteder i forhold til de konseptene som er nevnt her. 
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IV. Guds familie: Hans barn og menighet 
Å ble mer lik Jesus 

 
DTS�n styrker kjennskapen og tilliten til Gud som far, frelser og venn. 
 fostrer bevisstheten om personlig verdi og betydning overfor Gud. 
 gir anledning for at den enkeltes fortid, nåtid og fremtid kan bli lagt ved korsets fot. 

understreker den avgjørende rollen Bibelen og Den Hellig Ånd spiller i prosessen av å bli mer 
lik Jesus. 

 skaper rom for Den Hellige Ånd til å kunne jobbe i og gjennom mennesker. 
tror at personlig hellighet er nødvendig og kun tilgjengelig gjennom tilegnelse av Guds nåde. 
gjenkjenner og bekrefter Guds kjærlighet og overgivelse til sin menighet. 
fremmer deltagelse og engasjement i den lokale menighet. 
fremdyrker en atmosfære hvor enhet og mangfold blir likeverdig verdsatt. 
viderefører praksisen av sunne relasjoner og nødvendigheten av å bygge hverandre opp. 
gir mulighet til å oppdage og demonstrere ens åndelige gaver til å tjene andre. 
er forkjemper for å lære fra hverandre. 
 

Konsept for forståelse og tilegnelse: 
1) Enhver troende er gitt Guds Ånd, som 

gir evig liv og innlemmer oss i Guds 
familie. 

2) Den Hellig Ånd åpenbarer Guds Ord 
for den troende og forsikrer stadig 
den troende om Guds kjærlighet og at 
Kristus har tatt bolig i den som tror. 

3) Den Hellige Ånd virker for å trøste, 
lege (fysisk og emosjonelt), 
overbevise, undervise og gjenreise 
den troende. 

4) Gud ønsker at den troende skal leve 
et hellig liv � det vil si og relatere til 
Gud og andre slik Jesus gjorde det. 

5) En nøkkel til å leve et liv lik Kristus 
(bære Åndens frukter), er konsekvent 
å øse fra Den Hellige Ånd som har 
tatt bolig på innsiden. 

6) Satan fortsetter å forføre 
mennesker og dra dem inn i synd, selv 
om han ble overvunnet på korset. 

7) Den Hellige Ånd og Guds nåde er alltid 
tilgjengelig i de troende, og gir dem 
kraft til å gjenkjenne, motstå og 
overvinne satans fristelse/løgner og 
til å fri dem fra bånd. (I noen tilfeller 
kan utfrielse fra åndelige bånd være 
nødvendig.) 

8) Tilgivelse og å oppgi rettigheter er 
nøkler til å leve slik Kristus levde. 

9) Enhver troende er ansvarlig for å 

samarbeide med Ånden for å tro og 
adlyde sannheten. I tillegg skal han 
omvende seg fra vranglære, syndige 
holdninger (feks stolthet, vantro), 
destruktive vaner (feks sladder, 
begjær) og andre områder av 
ulydighet og sørge for 
gjenopprettelse når nødvendig. 

10) Enhver troende er en del av Kristi 
legeme. Hvert enkelt menneske er 
betydningsfullt samtidig som det er 
avhengig av de andre lemmene. 

11) Det finnes to grunnleggende 
klassifiseringer av menigheten: den 
lokale menighet av de troende 
(modalitet) og misjonsorganisasjonen 
(sodalitet). 

12) Troende forventes å overgi seg til en 
lokalmenighet og samles regelmessig 
til tilbedelse, forkynnelse av Ordet og 
fellesskap. 

13) Gud gir Kristi legeme et mangfold av 
åndelige gaver (feks profeti, 
undervisning, oppmuntring). Troende 
skal bruke sine åndelige gaver for å 
bygge andre opp i Kristus. 

14) Troende skal gjenspeile Kristus i alle 
sine relasjoner. Gudfryktige, sunne 
relasjoner er gjensidig føyelige, rene, 
kjærlige, respektfulle, ydmyke, 
gjensidig avhengige, osv. 
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Holdninger å fremelske: 
I henhold til å styrke personlig tro, karakterutvikling og rette relasjoner: Tro; avhengighet av Ånden; 
visshet om Guds kjærlighet og overgivelse til meg; trygghet; tilhørighet; modenhet; ansvarsbevissthet; 
tålmodighet; utholdenhet overfor seg selv og andre; tilfredshet; lærevillighet; ydmykhet; håp; tillit 
overfor Gud og andre; vilje til å forandre seg; ønske om integritet; takknemlighet; være snar til å 
gjenkjenne og omvende seg fra synd; tilgivelse; omvendelse; åpenhet; nåde overfor andre; vilje til å gi 
opp rettigheter; oppmerksomhet overfor andre; berømme andre; gi og motta; søke å forstå; ære 
andre; akseptere andre; selvrespekt og respekt for andre; verdsette forskjeller; renhet; fremheve 
andre; overgivelse; lojalitet; tjenersinn; mildhet; dele; positivitet; omsorg; barmhjertighet; gjensidig 
føyelighet; teamspiller; selvkontroll; trofasthet; fredsskaper; lojalitet til Guds karakter; åpenhet 
overfor Guds kjærlighet; respekt for Guds mening. 
 
 
Aktiviteter å praktisere: 
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt 
uttrykkes mer uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 
 

1) Aktivt ta ansvar for egen vekst. 
2) Gi passende respons til Gud og andre gjennom å jobbe med fortiden, gi opp rettigheter, 

synd, tilgi andre, osv. 
3) Samarbeide på dypet med Den Hellige Ånds gjerning på innsiden under tilbedelse og 

tjenestegjøring. 
4) Demonstrere Åndes frukt (kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 

trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse). 
5) Personlig gjenkjenne og velge å motstå fristelse. 
6) Utvikle relasjoner hvor man gjensidig står til regnskap overfor hverandre for å styrke 

hverandre åndelig. 
7) Jobbe effektivt sammen som team hvor hver enkelt bidrar på en unik måte og tar passende 

ansvar. 
8) Når passende, ta initiativ til lederskap i henhold til din utrustning og personlighet. 
9) Oppdage, forstå og bruke ens åndelige gaver ved å tjene andre � ikke minst i 

smågruppesettingen. 
10) Ta del i lokalmenigheter. 
11) Aktivt bygge opp hverandre gjennom omsorg, velsignelse, oppmuntring, deling, 

bekreftelser, tjenersinn, bønn, gaver..osv � i smågruppa inkludert, 
12) Aktivt dyrke relasjoner med ulike mennesker � inkludert de som er annerledes enn deg selv. 
13) Praktisere å hjelpe andre til å lykkes. 
14) Nyt avkobling; ha det moro sammen: 
15) Lære av hverandre gjennom å lytte, samtale, stille spørsmål, debattere og diskutere � 

smågruppesettingen inkludert. 
16) Studere/reflektere på relevante skriftsteder i forhold til konseptene som er nevnt her. 
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V. Guds verden: Hans kall og oppdrag 
Å gjøre Jesu gjerning 

 
DTS�n tror at Gud er interaktiv og gir mennesket ansvar for hans verden. 
 utruster til aktivt å invadere mørkets rike med sannhet. 

utfordrer til handling for å se mennesker fra hver tunge, stamme og nasjon ta sin plass rundt 
Guds trone. 
bekrefter at Gud kaller alle troende til �fulltidstjeneste� i enhver sfære av samfunnet. 
oppmuntrer til å søke Den Hellige Ånd for kraft og utrustning. 
bringer håp til folk og nasjoner. 
inspirerer, utruster og gir regelmessig anledning til å dele evangeliet med de fortapte på 
relevante og sensitive måter. 
praktiserer forbønn/åndelig krigføring for folk og nasjoner. 
meddeler Guds hjerte av miskunn og barmhjertighet og viser det til dem som lider nød. 
bekrefter at én troende, som er sensitiv overfor Den Hellige Ånd, har potensiale til å komme 
med et betydningsfullt bidrag til å fullføre misjonsbefalingen. 
ufordrer den enkelte til å få klarhet fra Gud om retning og hensikt i eget liv. 

 
Konsept for forståelse og tilegnelse: 
1) Før himmelfarten ga Jesus sine disipler 

oppdraget å gå ut i hele verden for å leve, 
proklamere og undervise evangeliet om Guds 
rike; og ta tilbake fra fienden det som 
tilhører Gud. 

2) En måte Guds rike utbredes på i verden, er 
når de troende avslører og overvinner 
fiendens strategi gjennom forbønn. 

3) Troende, i kraft av Den Hellige Ånd, kan også 
overvinne fiendens gjerninger ved å gi 
gjensvar i motsatt ånd (gi respons på stolthet 
med ydmykhet, grådighet med generøsitet, 
osv.) 

4) Alle troende er kalt av Gud til å herliggjøre 
ham på alle livsområder (generelt kall). 

5) Enhver troende har privilegiet av og ansvaret 
for å være rede til å dele evangeliet på en 
effektiv og relevant måte (en grunnleggende 
kjennskap til prinsipper for tverrkulturell 
kommunikasjon er inkludert i DTS�n for å 
utruste stab/studenter til å snakke med 
mennesker fra andre kulturer). 

6) Det finnes fortsatt nasjoner/folk med lite 
eller intet vitensbyrd om evangeliet. Enhver 
troende har privilegiet av og ansvaret for på 
en eller annen måte å gi respons til dette 
behovet (be, gå, gi, støtte) (generelt kall). 

7) Enhver troende har privilegiet av og ansvaret 
for å demonstrere Guds miskunn og 

barmhjertighet til de trengende (generelt 
kall). 

8) Enhver troende er skapt av Gud med 
bestemte ferdigheter, muligheter, gaver og 
personlig-het. Å forstå ens gudgitte design, 
kan hjelpe en person til å oppdage sitt 
spesifikke kall. 

9) Troende er Guds medarbeidere. Når de har 
en nær relasjon til Gud og andre, vil de få 
forståelse av Guds kall og hvordan han leder 
dem til å fullføre dette kallet. 

10) Den Hellige Ånd utruster og gir kraft til de 
troende til å fullføre kallet sitt (generelt og 
spesifikt). 

11) Andres forbønn og veiledning spiller en vital 
rolle i å forme og styrke ens evne til å kjenne 
og vandre i kallet sitt. 

12) Gud elsker, respekterer og har en hensikt for 
folk/nasjoner (ikke bare for individer i en 
folkegruppe/nasjon). 

13) Kristi legeme har privilegiet av og ansvaret 
for å tjene Guds hensikter for forløsning for 
kulturer/folkegrupper. 

14) Gud kaller ALLE troende til å tjene i en eller 
flere sfærer av samfunnet. Han kaller noen 
til nasjoner, kulturer eller situasjoner som er 
fremmede for dem, og kaller andre til å tjene 
i sin vante sammenheng.   
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Holdninger å fremelske: 
I forhold til Guds kall og oppdrag: glede; takknemlighet; tålmodighet; utholdenhet; trofasthet; lydighet; 
kompromissløshet; hengivenhet; tjenerskap; ansvarlig forvalterskap; uselviskhet; respekt for andres bidrag; 
overgivelse av egenvilje; berømme vår unike stilling og vårt kall; ren motivasjon; håp; kjærlighet; visshet om 
at man skal stilles til regnskap; glede i å gjøre Guds vilje; en lengsel etter å glede Guds hjerte; 
barmhjertighet; miskunn; overgivelse; evne til å skille; lytte; respekt; visdom; frimodighet; mot; ydmykhet; 
undrende; søke å forstå; kjærlig; tro; lidenskap for de fortapte; nidkjærhet; vilje til å lære av andre; 
samarbeide med andre; lojalitet; overbærenhet; nådig overfor andre; drevet av kjærlighet; gjestfrihet; 
akseptere/berømme andre kulturer. 
 
Aktiviteter å praktisere: 
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt 
uttrykkes mer uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 
 

1) Avsløre og overvinne fiendens motstand i situasjoner gjennom forbønn. 
2) Gi respons på en gudfryktig måte uavhengig av hvordan mennesker behandler deg. 
3) Bruke tid i bønn, i enerom og fellesskap, for å gå inn i Guds tanker og lengsler og aktivt ta skritt 

for å fullbyrde hans hensikter (skape sammen med Gud). 
4) Oppsøke de fortapte og bygge relasjoner om mulig. 
5) Gå i forbønn for de fortapte i nasjoner, folkegrupper og sfærer av samfunnet og 

enkeltmennesker ved navns nevnelse. 
6) Være rede til å dele Kristus uansett hvor du befinner deg (feks i butikken, på bussen, på gata, i 

nabolaget). 
7) Dele evangeliet på en måte som kommuniserer med tilhørerne. 
8) Formulere, praktisere og dele personlige vitnesbyrd om Guds nåværende inngripen i ditt liv. (Det 

kan være nyttig å skrive dette ned.) 
9) Delta i eller utvikle aktiviteter som vil disippelgjøre nye troende (feks bygge vennskap, samle dem 

til bibelstudier eller samtale, følge dem til en lokal menighet eller husgruppe). 
10) Utvide oppmerksomheten overfor de fattige og trengende i verden. 
11) Være oppmerksom på og gi passende respons i situasjoner og overfor mennesker som har behov 

for en demonstrasjon av Guds rike (feks gi mat til de sultne, leke med barn, plukke søppel, skape 
noe vakkert ut av noe stygt, hjelpe eldre, bringe glede midt i desperasjon). 

12) Øke forståelsen av den nåværende status for verdensmisjon, som en respons på Jesu siste 
befaling. 

13) Gi respons på en eller annen måte overfor nasjoner/folkegrupper med lite eller intet vitnesbyrd 
om evangeliet (be, gå, gi støtte). 

14) Bevisst fokusere, anerkjenne og innlemme andres ideer, visjoner, gaver, talenter og ferdigheter. 
15) Motta feedback fra andre som hjelp til å oppdage egne gaver og gudgitte utrustning. 
16) Praktisere å gjøre ting som bruker og involverer egen utrustning og motivasjonsgaver, slik dette 

til enhver tid er kjent. 
17) Be for hverandre på en måte som styrker en til å kjenne og gjøre Guds vilje. 
18) Reflektere over hvordan man kan bruke alt det Gud har gitt for å bety en størst mulig forskjell. 
19) Utfordre og oppmuntre hverandre til å strebe etter Guds generelle og spesifikke kall etter 

DTS�n (feks innen en misjonsorganisasjon, annet yrke eller videre utdanning). 
20) Personlig utforske en vid variasjon av muligheter til å tjene Gud i fremtiden, inkludert videre 

opplæring der det er relevant. 
21) Bygge relasjoner med og tjene andre fra ulike nasjoner, kulturer og fremmede sammenhenger. 
22) Drive oppsøkende studier og be for en spesifikk folkegruppe. 
23) Eksponere seg for det som former sinnet/kulturer/sfærer i samfunnet gjennom ulike midler 

(feks besøke en moské, følge med på nyhetene, gå i teateret, be for styresmaktene). 
24) Studere/reflektere på relevante skriftsteder i forhold til de konseptene som er nevnt her. 
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VI. YWAM: En respons til Gud 
Å kjenne Gud og gjøre ham kjent 

 
Konsept til forståelse og tilegnelse: 

1) En forståelse av Youth With A Mission�s internasjonale historie, visjon, hensikt, trosgrunnlag, 
Manillapakten og anerkjente fellesdokumenter (feks Rødehavspakten); disse fellesdokumentene 
finnes i UofN Reference Guide. 

 
2) En forståelse av YWAMs internasjonale verdier og filosofi for tjeneste, slik det er uttrykt i de 

grunnleggende verdiene og Christian Magna Carta; disse fellesdokumentene finnes i UofN 
Reference Guide. 

 
3) En forståelse av YWAMs internasjonale trefoldige kall til tjeneste: Evangelisering/frontmisjon, 

trening/opplæring og barmhjertighetsarbeid i tillegg til de mange tjenestene innenfor disse 
grenene (�Family of Ministries�). Se i GO manualen, Global Perspectives, UofN katalogen og annet 
tilgjengelig ressursmateriell. 

 
4) En forståelse av at DTS er inngangsporten til YWAM og alle dens uttrykksformer av tjenester, 

og at i DTS�n ligger fellesfundamentet for organisasjonen. Se dokumentene �Discipleship Training 
School Prerequisite�, �YWAM/UofN-DTS Description, Purpose and Curriculum�, �Guidelines for 
YWAM/UofN Discipleship Training Schools�, �YWAM/UofN Field Assignments�, �YWAM�s 
Annointing for Discipleship Training Schools�. Hvert av disse dokumentene finnes i UofN 
Reference Guide. 

 
5) En forståelse av at YWAM hovedsakelig er en apostolisk misjonsbevegelse som har vært og må 

fortsette å være, i fremste linje som pionér for det nye Gud gjør i dag. 
 

6) En forståelse av spesifikke muligheter for tjeneste innen YWAM etter DTS�n. 
 
Holdninger å fremelske: 
I forhold til YWAM: Del av en global bevegelse; inkluderende; tjenerskap; lojalitet; teamarbeid; overgivelse; 
ydmykhet; respekt for andres kall, utrustning, tjeneste, tenke- og handlemåte; ære og verdsette andre; 
fleksibilitet; sensitivitet; generøsitet; støttende; gjestfrihet; ønske om og overgivelse til relasjoner; 
lærevillig; del ev en helhet. 
 
Aktiviteter å praktisere:  
(Disse bør finne sted i løpet av DTS�n. Noen av dem ligger inne i timeplanen, mens andre ganske enkelt uttrykkes mer 
uformelt. Målet er at hver enkelt tar ansvar for å involvere seg på disse måtene.) 

1) Gjøre deg kjent med, oppdage og forstå YWAMs historie (lese eller få noen til å gjengi historiene 
i �Er det virkelig deg, Gud?� av Loren Cunningham, i tillegg til andre YWAM bøker/historier). 

2) Leve og arbeide på en måte som reflekterer YWAMs verdier og bekrefter YWAMs hensikt, tro 
og oppdrag. 

3) Leve YWAM historien i dag som vil bli gitt videre i morgen. 
4) Motta og gjennomgå UofN katalogen for å utforske videre YWAM/UofN opplæring. 
5) Kommunisere interaktivt med YWAM baser, tjenester og stab utenfor DTS�n (feks besøke andre 

baser/team, se YWAM videoer, samtale med talere). 
6) Utforske og oppdage praktiske muligheter for tjeneste innen YWAM lokalt/internasjonalt etter 

DTS�n. 
7) Engasjere seg aktivt i uttrykk for YWAMs trefoldige kall; Evangelisering/ frontmisjon, 

trening/opplæring og barmhjertighetsarbeid (enten lede eller delta). 
8) Gå i forbønn for YWAM slik Gud leder. 



 

Expanded DTS Curriculum Approved by YWAM GLT on August 25, 2001 in Nairobi,Kenya 

 

Forslag: Integrer disse konseptene og aktivitetene inn i hver uke av DTS�n. 
 

En merknad om utformingen av pensum: 
Listen over navngitte konsept kan være til hjelp under utvelgelsen av talere og emner, men er ikke ment som et oppsett 
for hvert ukes tema. En talers emne kan spille på konsept fra to eller flere av de kategoriene som er nevnt. I tillegg kan 
listen brukes som en sjekkliste under ledelsen av skolen fra uke til uke. Ettersom ukene går, kan skolelederen bruke 
listen til å holde rede på hvilke tema som er dekket av talerne, bøker, osv, slik at manglende konsept kan tas opp på andre 
måter (bibelstudier, meditasjon, osv.). 
 
Tema: De nevnte konseptene innefor hver kategori må innlemmes på en eller annen måte i DTS�n. Den følgende listen 
reflekterer tema for en hel eller deler av en undervisningsuke som vil tilfredsstille dette kravet. Merk at ett emne kan 
spille på konsept fra mer enn én kategori. Husk at disse temaene er én mulig måte å dekke alle konseptene på. 

1) Guds natur og karakter (I) 
2) Styrke ditt personlige forhold til Gud, høre Guds stemme (I) 
3) Tilbedelse og bønn (I)  
4) Oppbyggelse gjennom Ordet, bibelstudie (I) 
5) Kulturelt mandat/Guds rike (II, V) 
6) Forbønn (I, II, V) 
7) Gudfryktige relasjoner (II, IV) 
8) Forvalterskap/arbeid (II, V) 
9) Skape sammen med Gud (I, II, V) 
10) Bibelsk verdensbilde (nøkkelkonsept i alle kategoriene) 
11) Åndelig krigføring (III, V) 
12) Jesu person og gjerning, korset (I, III, IV) 
13) Gudsfrykt (I, III, IV) 
14) Guds farshjerte (I, IV) 
15) Synd, omvendelse og gjenopprettelse (III, IV) 
16) The Plumb line/�Loddesnoren� (III, IV) ( Husk at dette temaet er valgfritt på DTS) 
17) Oppgi rettigheter (III, IV) 
18) Identitet i Kristus (III, IV) 
19) Fornyelse av sinnet (III, IV) 
20) Den Hellige Ånds person og gjerning (I, IV, V) 
21) Relasjoner i legemet � vennskap, mann-hustru, foreldre-barn, forhold til motsatt kjønn (III, IV) 
22) Guds kall (V) 
23) Gaver/kall/bestemmelse (IV, V) 
24) Legemet/fellesskapet/teamliv (VI) 
25) Abrahamspakten (I, II, V) 
26) Misjonsbefalingens mandat (III, V) 
27) Misjonshistorie, utbredelsen av evangeliet (V) 
28) Dele evangeliet med de fortapte (I, III, V) 
29) Grunnleggende prinsipp for tverrkulturell kommunikasjon (V) 
30) Hjerte for de unådde (I, III, V) 
31) Unådde folkegrupper/10-40 vinduet (V) 
32) Fattige og trengende (I, V) 
33) Disippelgjøre nasjoner (II, V) 
 

Forslag til tilegnelsesmåter: Mulige måter å tilrettelegge for forståelse og realisering: 
1) Ledelse i klasserommet: følge undervisningen, stab leder klassen for å klargjøre hva Gud sier og gi muligheter 

for personlig respons. 
2) Smågrupper: faste grupper som møtes regelmessig. 
3) Spontane smågrupper: dele klassen i mindre grupper i klasserommet 
4) Én til én-samtale 
5) Journal 
6) Rapportere/dele i fellesskapet: gi tid til at enkeltpersoner kan dele ny innsikt med hele klassen. 
7) Praksisukene/outreach er en nøkkel for videre forståelse og realisering for alle kategoriene. 
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