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Velkommen til teamet! 
 
Jesus befalte oss å forkynne evangeliet i hele verden og gjøre alle folkeslag til 
disipler (Markus 16.15; Matteus 18.19). Han har gjort sin del av oppdraget, ved å 
ta bort verdens synd da han døde på korset. Nå skal vi være med å fullføre det 
ved å forkynne disse gode nyhetene til de som ennå ikke har hørt. Det er 
hovedmålet med turen! 
 
Som en kristen og teammedlem er du en utsending for Kristus (2. Korinter 5.20). 
Derfor er det visse forventninger til din holdning og oppførsel mens vi er på tur. 
Vi er kalt til å leve et rent liv som er Jesus verdig, og sammen skal vi strekke oss 
etter dette (1. Peter 1.15-16; Filipperne 1.27). Poenget med de følgende 
retningslinjer er først og fremst å ære Gud, men de er også viktige for å sikre 
trygghet, kvalitet og effektivitet gjennom turen. Ditt samarbeid er viktig, så vi ber 
deg derfor lese gjennom og akseptere følgende retningslinjer: 
 

1. Vær overgitt til oppdraget og vis et tjenersinn 
2. Vær fleksibel under alle situasjoner 
3. Respekter og følg ledernes råd og retningslinjer 
4. Tenk team; sett andres behov foran dine egne 
5. Vis gudommelig oppførsel, som blant annet betyr at du avstår fra 

rusmidler 
6. Vær kulturelt sensitiv og respekter lokale skikker 
7. Forstå eventuell risiko og bruk sunn fornuft 

 
 
 
Detaljerte forklaringer på retningslinjer: 

 
1. Du må forstå at fokuset på turen er evangeliets fremgang og demonstrasjon av Guds 

kjærlighet. Vær villig til, og forberedt på, å tjene på mange ulike måter. Jesus kom 
ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene (Matteus 20.28), og vi skal følg hans 
eksempel. 

 
2. Å være fleksibel er viktig fordi vi kan møte ukjente omgivelser, varierende 

levestandard og skiftende omstendigheter. Vær også sensitiv til Den Hellige Ånds 
ledelse og villig til å handle i tro (Apostlenes gjerninger 16.6-7). 

 
3. Vennligst respekter teamets ledere og beslutningene deres, fordi lederne er på plass 

for å rettlede og beskytte deg (Hebreerne 13.17). Hvis du av en eller annen grunn 
har behov for å gå ut av gruppens oppsatte planer eller forlate ditt tildelte 
ansvarsområde - informer først lederen om dette og vent på godkjenning. 
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4. Du er en del av en gruppe med et felles oppdrag, dvs., du drar ikke på privat ferie. 

Hvert enkelt er også en del av Kristi kropp og er derfor viktig for at kroppen skal 
fungere (1.Kor 12.12).  Med mindre spesielle omstendigheter inntreffer forventer vi 
at du deltar på det programmet som er oppsatt. Vær bevisst din egen oppførsel og 
hvordan den påvirker gruppen. Tenk på hvordan du kan tjene de andre i gruppen. 
Vær vennlig, oppmuntrende, tålmodig, forståelsesfull og raus mot andre. Håndter 
eventuelle konflikter så snart som mulig på en bibelsk måte. Rapporter upassende 
eller farlig oppførsel og andre problemer til lederskapet så fort dette evt oppstår. 

 
5. At oppførselen vår blir uklanderlig og ikke fører noen til fall er viktig (Romerne 

14.13-15). Våre ord og gjerninger skal være av en høy standard - til Guds ære. For 
denne turen inkluderer dette å avstå fra å bruke alkohol, tobakk og rusmidler. Si i fra 
til lederskapet dersom du går på reseptbelagt medisin. 

 
Vi skal heller ikke være kritiske, klage eller syte, samt spre negative holdninger. Velg 
ordene dine med omhu og ikke bruk grovt snakk eller pervers humor. 
 
For å beskytte hverandre og respektere eventuelle kulturforskjeller skal vi ikke 
bruke tid alene med en av det motsatte kjønn (inkluderer kjæreste; ektepar er 
unntaket). Historien viser at disse situasjoner kan lett bli for intime. Dessuten finner 
en i de fleste kulturer at en forventer at man er gift før man bruker tid alene med det 
motsatte kjønn. 

 
6. Vis respekt for, og bruk lokale skikker som er passende (1. Korinter 9.19-23). Dette 

omfatter både måten en hilser på, hvordan en kler seg, hvordan en nærmer seg de 
som er eldre, det motsatte kjønn m.m. Les nøye gjennom landprofilen du vil få. Det 
er ditt ansvar å vite hva som er passende for kulturen du skal besøke. Respekter og 
støtt også lederskapet i vertslandet og vær forberedt på å gjøre ting på en 
annerledes måte. 

 
7. Vis sunn fornuft! Vi vil være som sauer blant ulver og trenger derfor visdom i 

hvordan vi skal gå fram (Matteus 10.16).  Vær oppmerksom på dine omgivelser og 
risikoene som gjelder for områdene du skal reise til. Ikke gå alene, spesielt etter 
mørkets frembrudd. Ikke gi fra deg penger eller personlig kontaktinformasjon til 
noen. Kjenn dine personlige begrensninger og ikke risiker din egen eller andres 
sikkerhet. Skulle du være usikker på noe underveis, ta kontakt med en av 
teamlederne. 


