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HENSIKTEN MED EN DTS ER: 
 
 
 
 

1) å SAMLE og UTFORDRE mennesker til å tilbe, lytte til og adlyde Gud, å forløse 
dem gjennom DTS-miljøet til å tjene ved evangelisering, forbønn, 
barmhjertighetshandlinger og andre uttrykk for Guds hjerte for verden � og om 
mulig også å pionere nye tjenester. 

 
2) å INSPIRERE og DYRKE FREM vekst i den enkeltes relasjon til Gud i form av en 

kristuslik karakter basert på et solid bibelsk fundament, Den Hellige Ånds 
gjerning og personlig tilegnelse av bibelsk sannhet � med særlig vekt på Guds 
karakter, korset og den istandsettende nåden. 

 
3) å SKJERPE den enkeltes evne til å relatere til, lære fra og samarbeide med 

andre mennesker � inkludert mennesker av ulik kultur, personlighet og med andre 
perspektiver. 

 
4) å videre UTRUSTE hver enkelt til å tjene Guds hensikter enten i eller utenfor 

YWAMs ulike tjenestegrener, ved å styrke en overgivelse til å nå de fortapte � 
spesielt de unådde � vise omsorg for de fattige og ha innflytelse på alle områder 
i samfunnet. 

 
5) å INNLEMME den enkelte i visjonen og de grunnleggende verdiene til både 

YWAM internasjonalt og den lokale UiO-basen og tilrettelegge informasjon om 
ulike tjenestemuligheter. 
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GODKJENT 
 

DTS�n har som mål å uteksaminere studenter 
 

 med en voksende forståelse av bredden og dybden av Guds karakter og veier 
 

 som dannes mer lik Jesus i måten de relaterer til Gud og medmennesker på 
 

 som i økende grad samarbeider med Den Hellige Ånds kraftgivende nærvær som har 
tatt bolig i dem 

 
 som lytter til og adlyder Gud som et resultat av Guds istandsettende nåde 

 
 som studerer Skriften på en måte som forandrer oppfatninger, verdier og oppførsel 

 
 med en styrket livsstil i tilbedelse, forbønn og åndelig krigføring 

 
 med en større evne til å samarbeide med andre, spesielt de som er annerledes enn 

dem selv 
 

 som kan dele evangeliet med de fortapte og har en livslang overgivelse til dette 
 

 med en overgivelse til fortsatt engasjement i Guds tjeneste på ulike måter blant 
nasjonene -inkludert de unådde folkegruppene, de fattige og trengende og i 
samfunnets ulike sfærer 

 
 som forstår YWAMs kall og verdier og er oppmerksomme på variasjonen av 

muligheter som er tilgjengelige for dem gjennom YWAMs ulike tjenestegrener 
 

 med en klarere forståelse av Guds hensikter for deres liv og retningen for deres 
livsvalg 

 
 som enten; 

1) fortsetter å tjene Gud i en kjent eller ny sammenheng 
2) oppsøker videre oppplæring (i eller utenfor YWAM) for å utruste seg til 

videre tjeneste 

 
GODKJENT 
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