
Misjonsbefalingene



Guds plan hele veien

1 Mos 12:3 - “I deg skal alle slekter på jorden 
velsignes.” 

Jes 2:2-3: “I de siste dager skal det skje at 
HERRENS tempelberg skal stå urokkelig som 
det høyeste av fjellene og rage over 
høydene. Dit skal alle folkeslag strømme. 
Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la 
oss gå opp til HERRENS fjell, til Jakobs Guds 
hus, så han kan lære oss sine veier og vi kan 
ferdes på hans stier. For lov skal gå ut fra 
Sion, HERRENS ord fra Jerusalem.”  

Jes 11:10 - “Folkeslagene skal søke ham…”
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1. Matt 28:16-20 

2. Mark 16:15-18 

3. Luk 24:44-49 

4. Joh 20:19-23



Misjonsbefalingene

1. Joh 20:19-23 

2. Matt 28:16-20 

3. Luk 24:44-49 

4. Mark 16:15-18



Joh 20:19-23

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for 
jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom 

Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da 
han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene 

ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med 
dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på 

dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen 
syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for 

noen, er de fastholdt.» 

Oppstandelsesdagen i Jerusalem

Trolig flere enn apostlene 
(Luk 24:33)

Tale Guds ord (3:34, 14:24) 
Gjøre Guds gjerninger (5:36) 

Frelse verden (3:17) 
Gjøre Guds vilje (6:38-39)

Ikke en befaling, men 
hva han skal gjøre

Sendes generelt til 
“verden” (17:18)

Forsmak/frampek på Apg 2Eneste befalingen!

“Forkynn evangeliet”

M I S J ON :  V Æ R E  SE ND T  S OM  J E S U S  T I L  V E R DEN  F O R  Å  G J Ø R E  G U D S  V I L J E

LøfteAutoritet

“åndet”: 1. Mos 2:7,  
1 Kg 17:21, Esek 37:9

Nytt liv / nyskapelse



Matt 28:16-20

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde 
sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og 

tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: 
«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør 
alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og 

Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt 
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» 

26:32, 28:7

Noen av de 500 i 
1 Kor 15:6?

Alle folk må følge den allmektige 
Han kan beordre dem 
Han kan være med dem

Dan 7:14

Eneste befalingen!

Måten: Dåp og opplæring

Løfte

MISJON: GJØRE DISIPLER AV ALLE FOLKESLAG VED DÅP OG OPPLÆRING I JESU ORD FORDI JESUS HAR FÅTT ALL MAKT



Luk 24:44-49

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var 
sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om 
meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres 

forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står 
det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og 
i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for 

alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem. Dere er vitner om 
dette. Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men 

dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

v. 33: de 11 m/fl.

Jes 2:3, 
Sak 14:8

Eneste befalingen!

Forkynnelse om omvendelse 
og tilgivelse fra Jerusalem 

er også forutsagt i GT

Ingen direkte utsendelse, men et 
resultat av tolkning av GT!

“havende 
begynt” 

MISJON: FORKYNNE OMVENDELSE OG TILGIVELSE FOR ALLE FOLKESLAG SOM EN KONSEKVENS AV AT JESUS HAR OPPFYLT GT

GT:  
1. lide 
2. stå opp 
3. forkynnes

Løftet

4. fra Jerusalem



Mark 16:15-18
Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn 

evangeliet for alt som Gud har skapt! Den som tror og 
blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli 
fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror: I 
mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye 

tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de 
drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de 

legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Matteus

Lukas

Matteus

Johannes

Løfte? 
—> Apg (unntatt drikke gift)



Oppsummering:
Vi sendes til verden som Jesus ble sendt, for å gjøre Guds vilje (som er 
mer enn evangelisering) og gjøre alle folkeslag til disipler (som er mer 
enn evangelisering), ved å forkynne omvendelse og tilgivelse som en 
del av Guds evige hensikt med verden og ved hjelp av hans Ånd. 

“Befalingen” er like mye å bli utrustet av Ånden som å gjøre oppgaven!

Løftet er at Jesus alltid er med ved sin Ånd og utruster oss

Naturlig at menigheten, hans kropp, fortsetter hans oppgave. Vi har 
fått nådegaver for å få evangeliet ut og for å bygge opp menigheten 
(= gjøre disipler)
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Hva passer best for deg og de 
gavene Gud har gitt deg?

Det er Guds misjon som vi ved hjelp 
av hans Ånd kan være med på. Hva 
vil endres hvis vi flytter fokuset vekk 
fra oss selv og over på Ånden?

Hva slags endringer kan du gjøre 
for å leve mer med dette i tankene 
til daglig? Hva vil du be om?


