Misjonsbefalingene

Mosebøkene
❖

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

❖

2 Mos 19,5-6: “Dere skal være min dyrebare eiendom
framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal være et
kongerike av prester og et hellig folk for meg.”

❖

4 Mos 15,14-15: “Og når en innflytter…vil bære fram et
gaveoffer…da skal han gjøre det slik dere gjør det. I
forsamlingen skal en og samme ordning gjelde både for
dere og for innflytterne… Dere og innflytterne skal stå likt
for Herren.”

Amos
❖

Kap 1-2: Gud dømmer både
folkeslagene og Israel

❖

3,2 – “Bare dere ville jeg kjennes
ved blant alle jordens slekter.
Derfor vil jeg straffe dere for alle
syndene deres.”

❖

9,7 - “Jeg førte Israel opp fra Egypt,
men også filisterne fra Kaftor og
arameerne fra Kir.”

Profetene
❖

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 49,6: “Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens
ende.”

❖

Jona: Gud er barmhjertig mot alle folkeslag.

❖

Dan 7,13-14: “…en som var lik en menneskesønn…fikk herskermakt,
ære og rike så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham.”

Etter eksilet
❖

Hag 2,7: “Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres
kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier
Herren over hærskarene.”

❖

Sak 8,22-23: “Mange folk og mektige folkeslag skal komme
og søke Herren over hærskarene i Jerusalem… I de dager
skal ti mann av alle språk og folkeslag gripe fatt i
kappefliken til én judeisk mann og si: ‘La oss få gå med
dere, for vi har hørt at Gud er med dere.’”

Oppsummering av GT
❖

En spenning mellom
A. Israel er Guds folk
B. Gud er alle folkeslags Gud

❖

Folkeslagene er fiender og undertrykkende, men de skal
likevel få del i frelsen - gjennom Israel.

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.»
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Hvorfor gjelder dette oss også?

Jesus lager en link i 17,18-24:
Faderen —> Jesus —> disiplene —> alle kristne

Han sender disiplene slik Far har sendt ham, og
det er naturlig å tenke at også senere troende
blir sendt på samme måte som disiplene.

Hvordan kan du gjøre
Guds vilje i verden?

Hvordan kan du tale
Guds ord til verden?

Hvilke Guds gjerninger
kan du gjøre i verden?

Hvordan kan ser det ut for
deg å bli sendt til verden
slik Jesus ble sendt?

Hvordan kan du
formidle Guds frelse til
verden?

Matteus 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: «Meg er gitt all makt i
himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til
disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
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Hvorfor gjelder dette oss også?

Han sa det trolig til over 500 stk, inkludert noen som tvilte…
Fordi Jesus sier han er med dem inntil “denne tidsalderens ende”
“Alt det jeg har befalt dere” inkluderer også misjonsbefalingen

Må vi gå? I så fall hvor?
Hva innebærer det å gjøre disipler?
Hvordan kan du gjøre din del?

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.»

MISJONSBEFALINGEN (LUK 24:44-49)
➤

Messias skal lide og stå opp fra de døde: 1 Mos 3:15, Sal 16, 22, 31, 69, 110,
118, Jes 53… tredje dag: Hos 6:2, Jon 2:1…
➤

➤

Også hele Israels historie: Lidelse og eksil pga synd, tilbakevending og
“oppstandelse” —> Luk 4: Jesus er oppfyllelsen av hele Israels historie.

og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag:
➤

omvendelse, synd og folkeslagenes frelse er temaer gjennom hele GT (men
spes. 1 Mos 12:3)

➤

Jesus sier det “står skrevet”, men vi ser ikke dette uten Jesus.

➤

Misjon er en konsekvens av at Jesus har oppfylt GT.
“Misjon er Bibelens spydspiss.”

Luk 24,44-49
Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var
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fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og
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sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli
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Hvorfor gjelder dette oss også?

Siden misjon er en konsekvens av at Jesus
oppfylte GT, er det en universell sannhet.
Det er det samme hvem det sies til.

Hvordan kan vi være vitner når vi ikke har sett Jesus etter
oppstandelsen?

Hvordan kan vi gå fram for å forkynne omvendelse og tilgivelse?
Hvordan kan vi gjøre dette i Guds kraft?

Markus 16,14-18
Til sist viste han seg også for de elleve mens de var samlet til
måltid. Han bebreidet dem for deres vantro og harde hjerter,
for de hadde ikke trodd dem som hadde sett at han var stått
opp. 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.»

Du trenger ikke å få et kall. Du har allerede et oppdrag.

