
Ungdom i Oppdrags grunnleggende verdier  

1. Kjenne Gud 
Ungdom i Oppdrag har en overgivelse til å kjenne Gud, hans natur, karakter og veier, slik 
dette åpenbares i Bibelen, Guds inspirerte og autoritative ord. Vi søker å gjenspeile hvem 
han er på alle områder av våre liv og i vår tjeneste. Følgen av å kjenne og glede seg over 
fellesskapet med Gud, er et ønske om å dele evangeliet med andre. (2.Kong 19:19, Job 42:5, 
Sal 46:11, Sal 103:7-13, Jer 9:23-24, Hos 6:3, Joh 17:3, Ef 1:15-17, 1.Joh 2:4-6). 
 

2. Gjøre Gud kjent 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å gjøre Gud kjent over hele verden og innenfor ethvert 
samfunnsområde, gjennom evangelisering, opplæring og barmhjertighetsarbeid. Slik vil vi 
følge Jesu befaling om å gjøre alle folkeslag til disipler. Vi tror at menneskers frelse burde 
føre til positiv samfunnsendring. (1.Krøn 16:24-27, Sal 68:11, Sal 71:15-16, Sal 145:4-7, Matt 
28:18-20, Mark 16:15, Apg 1:8, Apg 13:1-4a, Rom 10:8-15, Rom 15:18-21). 
 

3. Høre Guds stemme 
Ungdom i Oppdrag har en overgivelse til å være Guds medarbeidere gjennom å lytte til ham, 
be hans bønner og lyde hans befalinger i store og små spørsmål. Vi er avhengige av å høre 
hans stemme som enkeltpersoner, i team og i større fellessamlinger. Dette er en integrert del 
av vår måte å foreta beslutninger på. (1.Sam 3:7-10, 2.Krøn 15:2-4, Sal 25:14, Jes 6:8, Am 3:7, 
Luk 9:35, Joh 10:1-5, Hebr 3:7-8+15, Åp 2:7+11+17+27, 3:6+13+22) 
 

4. Praktisere tilbedelse og forbønn 
Ungdom i Oppdrag har en overgivelse til tilbedelse og forbønn som integrerte deler av 
dagliglivet. Vi erkjenner også at djevelen ønsker å ødelegge Guds verk, så vi er avhengige av 
at Guds nærvær, ved Den Hellige Ånd, gir oss kraft til å gjennomskue og overvinne hans 
strategier, både på individplan og overfor nasjoner. 
(1.Sam 7:5, 2.Krøn 7:4, Sal 84:1-8, Sal 95:6-7, Sal 100:1-5, Mark 11:24-25, Apg 1:14, Ef 6:13-
20, 1.Tess 5:16-19, 1.Tim 2:1-4). 
 

5. Være visjonære 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å være visjonære. Vi vil motta, framelske og forløse nye visjoner 
fra Gud og støtter oppstart av nye tjenester og metoder. Vi ønsker å være nytenkende for å 
kunne være relevante for hver generasjon, folkegruppe og hvert samfunnsområde. Vi tror at 
Ungdom i Oppdrags apostoliske kall fordrer en kombinasjon av åndelig modenhet, frihet i 
Ånden og gode relasjoner - alt sentrert rundt Guds Ord. (4.Mos 12:6, 1.Sam 12:16, Ordsp 
29:18, Esek 1:1, Hab 2:2-3, Mark 1:35-39, Luk 9:1-6, Apg 16:9-10, Apg 26:19, 2.Pet 3:9-13). 
 

6. Tro på unge mennesker 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å tro på unge mennesker. Vi tror at Gud har utrustet og kalt 
dem til å være spydspisser for visjon og tjeneste. Vi er forpliktet til å verdsette, vise tillit, lære 
opp, støtte, skape rom for og sende dem ut. De er ikke bare framtidens kirke, men dagens 
kirke. Vi forplikter oss til å følge der de leder etter Guds vilje. (1.Sam 17:32-50, Fork 4:13-1, 
Fork 12:1-7, Jer 1:5-10, Dan 1:17-20, Joel 3:1, Joh 6:9, Apg 16:1-5, 1.Tim 4:12-16, 1.Joh 2:12-
14). 
 



7. Være desentraliserte 
Ungdom i Oppdrag er en Kristus-sentrert, global og frivillig bevegelse som holdes sammen av 
felles visjon, kjernesannheter, verdier og relasjoner. Vi har en desentralisert struktur. Hver 
UiO-tjeneste har privilegiet av og det åndelige ansvaret for å utvikle og opprettholde sunne 
relasjoner med aktuelle ledere. (2.Mos 18:13-26, 4.Mos 1:16-19, 4.Mos 11:16-17+24-30, 
5.Mos 29:10-13, Jos 23:1-24+28, Apg 14:23, Apg 15:1-31, 1.Kor 3:4-11, Tit 1:5-9, Hebr 
13:7+17) 
 

8. Være internasjonale og tverrkirkelige 
Ungdom i Oppdrag er internasjonale og tverrkirkelige, globalt så vel som lokalt. Vi tror at 
etnisk mangfold, forskjellige språk og tverrkirkelighet, samt ulike gudgitte kulturuttrykk, er 
faktorer som bidrar til sunnhet og vekst i vår bevegelse. (1.Mos 12:1-4, 1.Mos 26:2-5, Sal 
57:9-10, Jer 32:27, Dan 7:13-14, Apg 20:4, 1.Kor 12:12-31, Ef 4:1-16, Kol 3:11, Åp 7:9). 
 

9. Ha et bibelsk, kristent verdensbilde 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å ha et bibelsk, kristent verdensbilde. Vi tror at Bibelen –
læreboka for hele livet – setter et skille mellom godt og ondt, rett og galt. De praktiske 
sidene ved livet er like åndelige som den tjenesten vi står i. Alt som blir gjort i lydighet mot 
Gud er åndelig. Vi søker å ære Gud med alt vi gjør, og vi mobiliserer og utruster Guds kvinner 
og menn til tjeneste og innflytelse på alle samfunnsområder. (5.Mos 8:1-3, 5.Mos 32:45-47. 
2.Kong 22:8, Sal 19:8-12, Luk 8:21, Joh 8:31-32, Fil 4:8-9, 2.Tim 3:16-17, Hebr 4:12-13, Jak 
4:17). 
 

10. Fungere i team 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å fungere i team på alle områder av tjeneste og lederskap. Vi 
tror at kombinasjonen av ulike nådegaver, egenskaper, kall, perspektiver, arbeidsområder og 
generasjoner som arbeider sammen i enhet, gir visdom og trygghet. Å søke Guds vilje 
sammen og ta avgjørelser i team fører til ansvarlighet overfor hverandre og bidrar til sterkere 
relasjoner, motivasjon, forpliktelse og eierskap til beslutninger og visjoner. (5.Mos 32:30-31, 
2.Krøn 17:7-9, Ordsp 15:22, Fork 4:9-12, Mark 6:7-13, Rom 12:3-10, 2.Kor 1:24, Ef 5:21, Fil 
2:1-2, 1.Pet 4:8). 
 

11. Utøve tjenende lederskap 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å praktisere tjenende lederskap som livsstil. En tjenende leder 
er en som verdsetter egenskapene og kallet til sine medarbeidere, viser omsorg for dem og 
ivaretar deres rettigheter og privilegier. Slik Jesus tjente sine disipler, understreker vi 
viktigheten av at de med lederansvar tjener dem de leder. (5.Mos 10:12-13, Sal 84:11, Jes 
42:1-4, Mi 6:8, Mark 10:42-45, Joh 13:3-17, Rom 16:1-2, Gal 5:13-14, Fil 2:3-11, 1.Pet 4:10-
11). 
 

12. Leve det vi lærer 
Ungdom i Oppdrag er forpliktet til at det vi underviser først skal praktiseres. Vi tror at levd liv 
og førstehåndserfaring gir våre ord autoritet. Gudfryktig karakter og kall fra Gud er viktigere 
enn talenter, evner og kompetanse. (5.Mos 4:5-8, Esra 7:10, Sal 51:14-15, Sal 119:17-18, 
Ordsp 1:1-4, Matt 7:28-29, Apg 1:1-2, Kol 3:12-17, 2.Tim 4:1-5, 2.Pet 1:5-10). 
 
 



13. Være relasjonsorienterte 
Ungdom i Oppdrag består av mennesker som står sammen i liv og arbeid. Vi ønsker å være 
knyttet sammen gjennom liv i hellighet, gjensidig støtte, gjennomsiktighet, ydmykhet og 
åpen kommunikasjon framfor å være avhengig av strukturer og regler. (3.Mos 19:18; Sal 
133:1-3; Ordsp 17:17, Ordsp 27:10, Joh 13:34-35, Joh 15:13-17, Joh 17:20-23, Rom 13:8-10, 
1.Joh 1:7, 1..Joh 4:7-12). 
 

14. Verdsette enkeltpersoner 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å verdsette individet. Vi tror på like muligheter og rettferdighet 
for alle. Skapt i Guds bilde, har mennesker fra alle nasjoner, generasjoner og funksjoner 
særegne bidrag og kall. Vi har forpliktet oss til å verdsette gudgitte lederskaps- og 
tjenestegaver hos både menn og kvinner. (1.Mos 1:27, 3.Mos 19:13-16, 5.Mos 16:18-20, Sal 
139:13-16, Mark 8:34-37, Apg 10:34-35, Gal 3:28, Ef 6:5-9, Hebr 2:11-12, Jak 2:1-9). 
 

15. Verdsette familier 
Ungdom i Oppdrag anerkjenner betydningen av at familier, ikke bare far og/eller mor, tjener 
Gud sammen i misjon. I dette inkluderer vi også familier med aleneforeldre. Vi oppmuntrer til 
utvikling av sterke og sunne familieenheter, der hvert medlem tar del i misjonskallet og 
bidrar med sine gaver på unike og komplementære måter. Vi framholder at den bibelske 
ektepakten etter Guds vilje, er mellom én mann og én kvinne. (1.Mos 2:21-24, 1.Mos 18:17-
19, 5.Mos 6:6-7, Ordsp 5:15-23, Ordsp 31:10-31, Mal 2:14-16, Matt 19:3-9, 1.Kor 7:1-16, 
1.Tim 3:2-5, Hebr 13:4). 
 

16. Leve i avhengighet av Gud 
Ungdom i Oppdrag er kalt til å leve i tillit til Guds økonomiske forsørgelse. For 
enkeltpersoner, UiO-team eller fellesskap kommer forsørgelsen først og fremst gjennom 
Guds folk. Slik Gud har vært sjenerøs mot oss, ønsker vi å være sjenerøse og gi av oss selv, 
vår tid og våre talenter til Gud uten forventning om gjenytelse. (1.Mos 22:12-14, 2.Mos 36:2-
7, 4.Mos 18:25-29, Mal 3:8-12, Matt 6:25-33, Luk 19:8-9, 2.Kor 8:1-9+15, Fil 4:10-20, Tit 3:14, 
3.Joh 5-8). 
 

17. Vise gjestfrihet 
Ungdom i Oppdrag mener at gjestfrihet er et uttrykk for Guds karakter og menneskers verdi. 
Vi tror det er viktig å åpne våre hjerter, hjem og UiO-senter for å tjene og ære hverandre, 
våre gjester og de fattige og trengende. Dette er ikke sosial etikette, men et uttrykk for 
sjenerøsitet. 
 (1.Mos 18:1-8, 2.Sam 9:1-11, Sal 68:6-7, Ordsp 22:9, Jes 58:7, Matt 25:31-46, Apg 28:7-8, 
Rom 12:13, Hebr 13:1-3, 1.Pet 4:9). 
 

18. Kommunisere med integritet 
Ungdom i Oppdrag tror at alt eksisterer fordi Gud kommuniserer. Derfor er vi forpliktet til 
sannferdig, nøyaktig og relevant kommunikasjon i rette tid. Vi tror dette er avgjørende for 
gode relasjoner, sunne familier og fellesskap, samt fruktbar tjeneste. (1.Mos 1:3-5, 4.Mos 
23:19, Ordsp 10:19, Ordsp 25:9-14, Sak 8:16-17, Matt 5:33-37, Luk 4:16-22, Joh 1:1-5, Kol 4:6, 
Jak 3:1-18). 
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