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Temaark

Tema:  
Jeg – et oppdrag?

Temaark 3 i disippelserien

Innledning
Jesus hadde minst to oppdrag de 33 årene han levde på jorda. For det 
første var han sendt til verden for å gjøre det mulig for mennesker å 
møte Gud. Han måtte ta straffen for alle menneskers feiltrinn og 
synder på seg, vinne over det onde og beseire døden (mens vi ennå 
var syndere…). Dette gjorde han en gang for alle. For det andre var 
oppdraget hans å la alle mennesker få vite de gode nyhetene om at 
Gud elsker dem så høyt at han gav sin Sønn for at hver den som tror 
på ham ikke skal gå fortapt men ha evig liv (Joh 3,16).

Nå skal vi se på strategien Jesus valgte for å la mennesker høre de 
gode nyhetene. I vår tid er ofte store festivaler eller sosiale medier 
effektive måter å spre gode nyheter på. På samme måte talte Jesus 
noen ganger i forsamlingene og i tempelet (Luk 19,47). Noen ganger 
samlet han store folkemengder og talte til dem (Luk 9,11+14). Andre 
ganger helbredet han og gjorde under (Joh 2,1-10 og Joh 5,5-9). Men 
for det meste valgte han en helt annen strategi for å dele evangeliet 
slik at han ikke bare fikk tilhørere men etterfølgere: Han valgte ut 
noen få som han investerte tid og oppmerksomhet i. 

Han valgte seg ut 12 som han spurte om å følge ham (Mark 1,15). 
Han lærte dem opp, brukte tid sammen med dem, sendte dem ut på 
oppdrag og fulgte dem opp når de kom hjem igjen. De forstod ikke 
alt helt fra begynnelsen. De misforstod også ting underveis. Men de 
fulgte Jesus og holdt seg nært til ham. Da Jesus hadde fullført oppdra-
get sitt, å dø for våre synder, vinne over det onde og beseire døden, 
samlet han disiplene rundt seg og sa: «Jeg har fått all makt i himmel 
og på jord. Gå og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem 
og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere 
alle dager inntil verdens ende» (Matt 28,18-20). Dette var starten på 
den største bevegelsen i verden noen sinne.  Det stoppet ikke med de 
12 disiplene. Det ble verdens største bevegelse som du nå er en del av. 
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Temaark 3 i disippelserien fortelle andre om Jesus
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De «gjorde» nye disipler ved å fortelle dem de gode nyhetene, la dem 
møte Jesus og følge ham, lære dem opp og hjelpe dem til å lære dette 
til nye som lærte opp nye (2 Tim 2,2). Nå er du neste disippel i beveg- 
elsen. Oppdraget fra Jesus gjelder deg også. 

Disippelprat
Les Joh 1,43-49 og Joh 4,28-30 + 39-42

•	 Hvordan fikk Natanael og samaritanerne høre om Jesus?
•	 Hvordan fikk du høre om Jesus?
•	 Hvordan og hvem ønsker du å fortelle de gode nyhetene? 

Vil du lese mer om dette? 
Les kapittel 6-9 i Langs samme vei eller Uncover og Ut av saltbøssa av 
Becky Pippert.
                             
                                                                     Anne Mari Schiager Topland
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