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1. Indledning 

1.1. Problemfelt 

I kirkehistorien har den afsluttende perikope i Matthæusevangeliet 28,16-20 altid haft betydning for den 

ekklesiologiske selvforståelse, men vægtlægningen har været forskellig. Dette kommer bl.a. til udtryk i 

de overskrifter, man har givet tekststykket.1 I kirkelige sammenhænge betegnes det ofte som dåbsbefa-

lingen og i missionske kredse som missionsbefalingen, mens universitetslektor i teologi Johannes Nissen 

fastslår, at det først og fremmest er en discipelbefaling.2  

Også i perikopens forskningshistorie er der skrevet meget, som på forskellig måde har bidraget til en 

forståelse af kirkens mission.3 Bøger og artikler om kristologi har behandlet udsagnet om Jesu magt 

(28,18). Befalingen om at gå til alle folk (28,19) har været afgørende for missiologiens fremstilling af 

kirken som et folk, der er sendt med evangeliet til alle folkeslag. Eksegetiske behandlinger af dåb i det 

nye testamente har endevendt den matthæiske dåbsformel (28,19). Men professor i ny testamente 

Hans Kvalbein konkluderer, at der i sammenligning med disse temaer, er skrevet meget lidt om det helt 

centrale i missionsbefalingen, nemlig befalingen om at gøre disciple.4  

Denne specialeafhandling placerer sig i dette forskningsmæssige vakuum for at bidrage til forståelsen af, 

hvad det vil sige at være en discipel som gør disciple i Matthæusevangeliet. Angående perspektiverne 

for dette spørgsmål bemærker Kvalbein: “Perhaps we might learn something about our position as 

Christians by considering again what it meant to be a disciple in the time of Jesus”.
5 Netop derfor er den 

afsluttende perikope i Matthæusevangeliet 28,16-20 et vigtigt link til forståelse af, hvordan sammen-

hængen er mellem Jesu jordiske virke og den fortsatte bevægelse, der i dag er blevet til en verdensom-

spændende kirke. Vi står følgelig tilbage med et essentielt spørgsmål af afgørende betydning, nemlig 

spørgsmålet om hvad der ligger bag begrebet discipelskab.   

1.2. Problemformulering 

Forståelsen af discipelskabet er i denne specialeafhandling først og fremmest et eksegetisk spørgsmål, 

og svaret skal findes i Matthæusevangeliet. Som det vil blive udfoldet nærmere i eksegesen, er discipel-

                                                           
1 Mogensen 2011, 4 
2 Nissen 2011, 36f. Perikopen i Mt. 28,16-20 omtales i dette speciale som missionsbefalingen, da det er denne 
betegnelse, som er mest udbredt. 
3 Kvalbein 1988, 49 
4 Kvalbein 1988, 49 
5 Kvalbein 1988, 49 
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skab et centralt tema i Matthæusevangeliet.6 Substantivet ”maqhth,j” (discipel) får større eksponering 

hos Matthæus end hos de andre synoptikere.7 Det bruges 79 gange hos Matthæus, kun 46 gange hos 

Markus og 37 gange hos Lukas. Hos Matthæus står missionsbefalingen som en opsummerende nøgle til 

hele evangeliet,8 og som jeg senere vil vise, er discipelskab også her det helt centralt tema.9 

Formålet med specialeafhandlingen er derfor at få en nærmere forståelse af indholdet i det hverv, som 

Jesus giver sine disciple i Matthæusevangeliet 28,16-20. Jeg har følgelig valgt nedenstående problem-

formulering: 

 

Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at 

gøre disciple i Matthæusevangeliet. 

1.3. Specialeafhandlingens struktur 

Formålet med denne specialeafhandling er at undersøge Matthæusevangeliets beskrivelse af discipel-

skab, for derved at klarlægge hvilken praksis dette indebærer. Undersøgelsen starter i missionsbefalin-

gen i 28,16-20. Denne perikope har, som vi vil se, central betydning for Matthæus’ teologi.10 Müller for-

klarer, at ”her samles alle tråde”,11 og Bosch uddyber, at alle ord i missionsbefalingen rækker tilbage til 

fortællingen om Jesus tidligere i evangeliet.12 En undersøgelse af, hvordan man gør disciple i en matthæ-

isk sammenhæng, kræver derfor en grundig forståelse af missionsbefalingens funktion og betydning. 

Krentz understøtter denne tilgang og forklarer: “Reading Matthew in the light of 28,16-20 leads one to 

reflect on the nature of disciple making”.13 Jeg har derfor valgt følgende struktur for specialeafhandlin-

gen: 

 

• Kontekstanalyse.  

Først vil jeg i kontekstanalysen give et overblik over evangelieskriftet med særligt fokus på temaet 

om discipelskab. Analysen giver en platform for fortolkningen af missionsbefalingen i Matthæuse-

vangeliets litterære kontekst.  

                                                           
6 Wilkins 1992, 182.  
7 Bosch 1991, 73.  
8 Nissen 2011, 37; France 2007, 1108 
9 Jfr. detaileksegesen til 28,19 
10 Missionsbefalingens originalitet er desuden velbevidnet matthæus-stof (Hagner 1995b, 881). For det første fordi 
et skrifts indledning og afslutning i særlig grad tilkendes vigtighed for skriftets forfatter eller redaktør (Müller 2000, 
576). For det andet fordi missionsbefalingen ikke har noget forelæg hverken hos Markus eller i q-kilden.  
11 Müller 2000, 577 
12 Bosch 1991, 80 
13 Krentz 2004, 24 
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• Detaileksegetisk analyse.  

Dernæst vil jeg foretage en detaileksegetisk analyse af missionsbefalingen i 28,16-20. Denne vil be-

stå af en oversættelse, en behandling af tekstkritik, en strukturanalyse samt en detaileksegetisk 

kommentar til hvert enkelt vers. 

• Diskussion.  

I diskussionsafsnittet vil jeg behandle fire forskellige forhold angående discipelskab i Matthæuse-

vangeliet, der alle udspringer af eksegesen af missionsbefalingen. Disse forhold trænger til en grun-

digere behandling, som ikke lader sig gøre indenfor rammerne af et detaileksegetisk afsnit. 

• Første diskussionsafsnit fokuserer på, hvordan det at gøre disciple rent praktisk skal forstås i 

Matthæusevangeliets kontekst. Afsnittet har fået overskriften: “maqhteu,w” - håndværket at gøre 

disciple.  

• Dette giver anledning til at diskutere, med hvilken magt disciplen udrustes til at udføre dette 

håndværk. Dette vil jeg diskutere under overskriften: Disciplenes magt eller Jesu magt?  

• Hvordan denne magt bør komme til udtryk, vil jeg diskutere i tredje diskussionsafsnit under 

overskriften: Ord og gerninger eller kun ord?  

• Dette spørgsmål afføder et nyt spørgsmål, for hvem er egentlig adressaterne for disciplenes tje-

neste? Hvem er de sendt til? Dette forhold vil jeg behandle i det fjerde diskussionsafsnit under 

overskriften Missionærbefalingen? 

For at give eksegesen så meget plads som muligt i behandlingen af specialets problemformulering har 

jeg ikke prioriteret et decideret forskningshistorisk afsnit, men gennem hele specialet er jeg i fortløben-

de diskussion med forskere. 

1.4. Metode 

Matthæus har udformet sit evangelieskrift som en sammenhængende og kronologisk fortløbende tekst, 

hvis primære anvendelse var tiltænkt mundtlig oplæsning i en menighedssammenhæng.14 Det må derfor 

formodes, at de intenderede modtagere havde hørt hele Matthæusevangeliet, når de kom til missions-

befalingen i kap. 28. Det må derfor antages, at Matthæus i sin udfærdigelse af evangelieskriftet har for-

udsat, at modtagerne forstår afslutningen af skriftet på baggrund af det øvrige evangelieskrift. Min me-

tode i detaileksegesen vil derfor være denne, at jeg lader missionsbefalingen i 28,16-20 belyse af de 

øvrige tekster i skriftet. I eksegesen af 28,16-20 vil jeg følge trådene tilbage i evangelieskriftet, og lade 

                                                           
14 France 2007, 5 
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de oplysninger Matthæus allerede har givet, medvirke til forståelsen af opgaven med at gøre disciple i 

missionsbefalingen. Jeg vil med andre ord tolke Matthæus ud fra Matthæus.15  

1.5. Terminologi 

På græsk optræder ordet discipel både som substantiv og som verbum. Substantivet (maqhth,j.) fore-

kommer oftest i Matthæusevangeliet og oversættes i denne opgave med det tilsvarende danske ord: en 

discipel. Det græske verbum (maqhteu,w), som bruges 3 gange hos Matthæus (13,52; 27,57; 28,19),16 har 

ikke et tilsvarende verbum på dansk.17 Begrænsningen i det danske sprog er central for vanskeligheden 

med at forstå det essentielle i Matthæusevangeliets fremstilling af discipelskab. Det tvinger fortolkeren 

til at konvertere det græske verbum til en utilstrækkelig dansk verbum-substantiv kombination, som det 

f.eks. er tilfældet i DO 1992, hvor ”maqhteu,w” i 28,19 oversættes med gøre disciple. Oversættelsen er 

langt fra tilfredsstillende, da verbet ”maqhteu,w” siger langt mere end det at producere, lave eller gøre 

disciple. Disse oversættelser flytter fokus til slutproduktet, nemlig en discipel. Men ”maqhteu,w” er et 

verbum, som beskriver en bestemt handling med en bestemt betydning, hvilket jeg vil udfolde dels i 

detaileksegesen til 28,19 og dels i diskussionsafsnittet.  

For at kunne behandle temaet om discipelskab i Matthæusevangeliet på en tilfredsstillende måde har 

jeg derfor kreeret et nyt dansk verbum: at disciple.18  

 

 

Krentz siger om evangelieskriftet: “Matthew envisages the use of the Gospel as a manual for teaching 

Christian life”.19 Dette speciale vil ud fra ovennævnte punkter afdække den praktiske undervisning, Mat-

thæus videregiver om, hvad det vil sige at være en discipel, der gør disciple i Jesus-bevægelsen. 

                                                           
15 Udtrykket er hentet hos Davies & Allison 1991, 196 
16 Derudover forekommer verbet kun et andet sted i NT, nemlig i Act 14,21. 
17 Jfr. dansk sprognævn på dsn.dk 
18 Jeg bøjer verbet som et svagt bøjet dansk verbum. 
19 Krentz 2004, 30 
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2. Kontekstanalyse af Matthæusevangeliet 28,16-20 

I dette afsnit vil jeg analyserer den kontekst, hvori missionsbefalingen indgår. Jeg vil starte bredt med 

hele evangelieskriftet for til sidst at lande ved den afsluttende perikope i 28,16-20. I kontekstanalysen vil 

det desuden være mit ærinde at afdække temaet om discipelskab i Matthæusevangeliet som helhed.  

Et skrifts afslutning må tilkendes en særlig værdi i forståelsen af hele skriftet,20 men det samme gælder 

også skriftets indledning, og derfor vil vi starte der.  

Matthæus starter allerede i første vers med at rodfæste Jesus i Davids-kongen. Det understreges, at 

Jesus er den salvede (Cristo,j).21 Kongetemaet med Jesus som messias er altså fremhævet lige fra skrif-

tets begyndelse og underbygges med genealogien, som viser Jesu slægtskab med kong David (1,2-16). 

Formålet med Jesus messianitet forklarer Matthæus med betydningen af Jesus navn: ”for han skal frelse 

(ga.r sw,sei) sit folk fra deres synder” (1,21). Det messianske tema understreges også med Johannes-

døberen, der som forløber for Messias proklamerer, at ”Himlenes rige (h̀ basilei,a tw/n ouvranw/n) er 

kommet nær” (3,2). Understregningen af messianiteten ser vi også i Jesu dåb, hvor en stemme fra him-

melen betegner Jesus med ordene: ”ou-to,j evstin ò uìo,j mou ò avgaphto,j” (Denne er min elskede søn, 

3,17). I 4,17 fortæller Matthæus, hvordan Jesus selv offentligt proklamerer Riget. Matthæus sætter altså 

med stor tydelighed den messianske scene og stadfæster skriftets grundlæggende tema: Jesus som den 

salvede Davids-kongen, der bringer himlenes rige.  

Men herefter er det bemærkelsesværdigt, hvad Matthæus skildrer som den første praktiske konsekvens 

af, at Riget er kommet nær. Det første Jesus gør er, at han i 4,18-22 kalder disciple. Efter at den kristolo-

giske ramme med Riget er sat, bliver den første konsekvens kaldelse af disciple. Den første messianske 

handling i oprettelsen af Riget er kaldelsen af disciple.22 Denne emfase af discipelskabet er værd at læg-

ge mærke til, da det fremstiller discipelskabet som indersiden af Riget. Matthæus har struktureret sit 

evangelium sådan, at discipelskabet er det tema, som følger af det grundlæggende messianske tema om 

Riget. Kunne Jesus være Kristus uden disciple? 

 

Efter Jesus har kaldet sine disciple, har vi den første af 5 store taler som evangelieskriftet er struktureret 

efter.23  

                                                           
20 Müller 2000, 576 
21 Jfr. 1,16 og 1,17, hvor ”Cristo,j” er den eneste titel for Jesus 
22 Bosch 1991, 36 
23 Andre eksegeter (bl.a. Kingsbury jfr. Carson 1995a, 50) deler skriftet op i tre dele: 1,1-4,16 om Personen Jesus 
Kristus; 4,17-16,20 om Jesus proklamation og 16,21-28,20 om Jesu lidelse død og opstandelse. Hver overgang mar-
keres med ”VApo. to,te” (fra da af). Jeg finder ikke den inddeling overbevisende, af følgende grunde: Det er ikke 
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Pointen, jeg vil fokuserer på i denne omgang i forhold til disse 5 taler, er, at disciplene altid er i fokus 

som modtagere.24 I 5,1f står der, at disciplene (maqhtai..) kom hen til ham, og han lærte dem. I 10,1 står 

der, at Jesus kaldte disciplene (maqhtai.) til sig. Ang. undervisningen i kap. 13 er det fra vers 10 disciplene 

(maqhtai..), der kommer hen til Jesus og får udlægningen af den lignelse, han lige har fortalt. Kapitel 18 er 

også rettet til disciplene (18,1), ligesom de nævnes som adressater for undervisningen i kap 24-25 

(24,1). Det er bemærkelsesværdigt, at Jesu undervisning i Matthæusevangeliet primært er discipel-

undervisning. Skarerne nævnes også af og til, men det er disciplene der er i fokus.  

Hver af undervisningssektionerne afsluttet med sætninger som: ”Kai. evge,neto o[te evte,lesen ò VIhsou/j 

tou.j lo,gouj tou,touj” (og det skete da Jesus havde sagt dette).25 Evangelieskriftet syntes at være struktu-

reret efter disse litterære markører.26 Efter prologen i kap 1-2 følger 5 blokke, der indeholder først for-

tællestof og dernæst talestof.27 Evangeliet slutter med beretningen om Jesus lidelse, død og opstandelse 

i kap 26-28. Carson bemærker, at hvor de fem tidligere sektioner er blevet afsluttet med en blok af Jesu 

disciple-undervisning, så ender sektionen med Jesus død og opstandelse med, at disciplene selv sendes 

ud for at disciple og undervise.28  

Jeg finder den traditionelle opdeling i fem blokke problematisk, fordi kap 26-28 kommer til at stå uden-

for de fem strukturerende blokke som en afrunding af evangelieskriftet.29 Dette svarer dårligt til passi-

onsberetningens og missionsbefalingens essentielle betydning for det matthæiske narrativ. Der er nær-

mere tale om et klimaks end en afslutning. Jeg vil i stedet foreslå, at skriftet inddeles i seks hoveddele 

hvor den sidste hoveddel udgøres af 26,6-28,20. På den måde bliver skriftet et uafsluttet narrativ, da 

den sidste oplærende undervisning mangler i den sjette blok, og udgøres af disciplens fortsatte lydighed 

mod Jesu befaling om at videreføre den praksis, ”han har befalet dem” (28,20). Jeg vil derfor grovindde-

le Matthæusevangeliet på følgende måde: 

 

 

                                                                                                                                                                                           
indlysende, at ”VApo. to,te” har en redaktionel betydning for Mt; bl.a. fordi det også forekommer i 26,18. Desuden 
adskiller opdelingen afsnittet om Peter i 16,13-23 på en unaturlig måde. Desuden er opdelingens overskrifter mis-
visende, da der f.eks. også forekommer proklamatin i sidste hovedafsnit, f.eks. kap. 18 og 21-23. For yderligere 
forslag til opdeling af skriftet se Davis & Allison 1988, 59-72. Se evt. også France 2007, 2, som ikke mener skriftet 
indeholder litterære markører. 
24 Nogle eksegeter (f.eks. Bacon jfr. Carson 1995a, 50 og Müller 2000, 22) foreslår at Matthæus har en pointe med 
de 5 taler, nemlig at de skal modsvare de fem mosebøger i pentateuchen, for dermed at portrætterer Jesus som 
den nye Moses. Der er dog ikke megen sammenhæng mellem temaerne i de fem mosebøger og temaerne i den 
fem taler hos Matthæus.  
25 7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1 
26 Bosch 1991, 69; Legarth 2001, 5; Müller 2000, 22; Carson 1995a, 51; Krentz 2004, 28.30 
27 3,1-7,29; 8,1-11,1; 11,2-13,53; 13,54-19,2; 19,3-26,5; Davis & Allison 1988, 59 
28 Carson 1995b, 599 
29 Müller kalder f.eks. 26-28 en Epilog; 2000, 23; For kritik af dette jfr. også Carson 1995a, 51 
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Prolog (1-2) 

I. Første blok (3,1-7,29) 

a. Narrativ (3,1-4,25) 

b. Bjergprædikenen: undervisning om Rigets væsen (5,1-7,27) 

Litterær markør: ”Da Jesus var færdig med denne tale…” (7,28-29) 

II. Anden blok (8,1-11,1) 

a. Narrativ (8,1-9,39) 

b. Udsendelsestalen: undervisning om Rigets udbredelse (10,1-10,42) 

Litterær markør: ”Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger…” 

(11,1) 

III. Tredje blok (11,2-13,53) 

a. Narrativ (11,2-12,50) 

b. Lignelsestalen: undervisning om Riget i en lignelse (13,1-52) 

Litterær markør: ”Da Jesus var færdig med at fortælle disse lignelser…” (13,53) 

IV. Fjerde blok (13,54-19,2) 

a. Narrativ (13,54-17,27) 

b. Discipeltalen: undervisning om livet i Riget (18,1-18,35) 

Litterær markør: ”Da Jesus var færdig med denne tale…” (19,1-2) 

V. Femte blok (19,3-26,2) 

a. Narrativ (19,3-23,39) 

b. Undervisning om verdens ende og Rigets fulde gennembrud (24,1-25,46) 

Litterær markør: ”Da Jesus var færdig med hele denne tale…” (26,1-2) 

VI. Sjette blok (26,3 – ”denne tidsalders ende”)30 

a. Narrativ (26,3-28,20) 

b. Disciplene skal herefter disciple nye disciple. 

 

De fem taler belyser forskellige aspekter af Riget, og som vi har set, fremstiller Matthæus de fem taler 

som discipelundervisning. Hele skriftet bygger på den måde op til afsnit VI. b., som ikke er en del af skrif-

tet, men består af disciplenes omsætning af det, Jesus har befalet dem. Det være sig den nære kontekst 

                                                           
30 Mht. den litterære markør som indikerer afslutningen af de første fem blokke, er der muligvis en tilsvarende 
markør i afslutningen af det sjette afsnit. I de fem første markører står der: ”Da Jesus var færdig…” eller ”Da Jesus 
havde endt….” (evte,lesen). Dette verbum (tele,w) er af samme rod som det nomen (sunte,leia), der bruges i 28,20. 
Udfra denne tolkning markeres afslutningen af den sjette blok med ”denne tidsalders ende” (suntelei,aj). Dog må 
jeg indrømme, at dette argument ikke er overbevisende.  
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i passionsberetningen (afsnit VI. a.)31 så vel som det øvrige evangelieskriftet.32 Hvis Matthæus intentio-

nelt har opbygget skriftet på den måde, peger også strukturen på, hvordan Jesu eget virke var fokuseret 

på at disciple disciplene, så de selv kunne oprejse disciple. 

 

Den helt nære kontekst for missionsbefalingen i 28,16-20 er kap. 28, der beretter om Jesu opstandelse 

(28,1-10) samt forskellige reaktioner på den. Dels jødernes (28,11-15) og dels disciplenes (28,16-20). 

Matthæus beretter om, hvordan englene forkynder, at ”VIhsou/j ò evstaurwme,noj”(Jesus den korsfæstede, 

28,5) er ”hvge,rqh avpo. tw/n nekrw/n”(oprejst fra de døde). Desuden fortælles det, hvordan både englen og 

Jesus beder de kvindelige opstandelsesvidner om hurtigst muligt at overbringe budskabet til disciplene 

(28,7.10). Disciplene er også i fokus her. I 28,11-15 beskrives de vantro jøders reaktion. Det er værd at 

sammenligne det, som beskrives om gravvagterne i dette afsnit, med det som beskrives om de hensov-

ende hellige i 27,52f. Her berettes om, hvordan disse døde bliver levende, da Jesus dør og efterfølgende 

kommer ”eivj th.n […] po,lin”(ind i byen) efter sin opstandelse. I kap. 28 er det de ellers levende vagter, 

der ”evgenh,qhsan ẁj nekroi”(bliver som døde, 28,4), og går ”eivj th.n po,lin”(ind i byen).33 De jødiske le-

deres reaktion på vagternes opstandelsesvidnesbyrd er ikke benægtelse men fordrejning af sandheden. 

De responderer ikke med discipelskab men med vantro. I 28,16-20 beskriver Matthæus disciplenes reak-

tion på opstandelsen.34  

Men missionsbefalingen er ikke kun en konklusion på opstandelsen men på hele Matthæusevangeliet. 

Wright forklarer, at Matthæus samler hele evangeliet her,35 og France beskriver de afsluttende 5 vers 

som nøglen til forståelsen af hele evangeliet.36 Han nævner flere centrale tråde, som når deres kulmina-

tion i disse vers:37 

 

• Oplæringen af disciplene, som var endt i en katastrofe 26,56, tages nu op igen. 

• Proklamationen af gode nyheder som evangeliet startede med (3,2; 4,17) tages op igen. 

• Målet er nu ikke længere kun ”de fortabte får at Israels hus”, som det også er forudsagt 

(24,14; 26,13). 

• Dåben, som Døberen introducerede for Israel, er nu for alle mennesker. 

                                                           
31 Jfr. ”Til mig er givet al magt” 28,18 
32 Jfr. ”alt hvad jeg har befalet jer” i 28,20 
33 Davis & Allison 1991, 670 
34 Jfr. min kommentar til 28,16 
35 Wright 2002b, 205 
36 France 2007, 1009 
37 France 2007, 1008 



   Discipel (vb.) 12  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

• Det nye internationale folk vil blive Jesu ekklesia (16,18), for Jesus har nu al magt, hvilket er 

mere end hvad Satan tilbød ham(4,8f). Den ophøjede menneskesøn er nu en realitet. 

• ”Jeg er med jer alle dage” svarer til indholdet i navnet Immanuel (1,23). 

 

Müller betegner 28,16-20 som ”fortegnet for alt det foregående”.38 Men han ser ikke kun bagud men 

også fremad, når han siger: ”Her samles alle trådene i en scene, der oplyser, hvordan ”samtidighedens 

situation” er mulig i forhold til alt det, der er blevet fortalt”.39 Når Müller beskriver missionsbefalingen 

som oplysning af samtidighedens situation, handler det netop om, hvordan skriftet skal omsættes i prak-

tisk applikation og discipelskab.  

Når denne perikope således er prismen, hvorigennem hele evangelieskriftet kan læses, er det selvsagt 

også essentielt, at starte der, når vi, som i denne afhandling, arbejder med discipelskab i Matthæuse-

vangeliet. Derfor vil jeg i næste hovedafsnit foretage en detaileksegetisk gennemgang af Matthæuse-

vangeliet 28,16-20 med særligt fokus på discipelskab.  

                                                           
38 Müller 2000, 577 
39 Müller 2000, 577 
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3. Eksegese af Matthæusevangeliet 28,16-20 

3.1. Oversættelse af Matthæusevangeliet 28,16-20 

16 Men de 11 disciple gik til Galilæa til bjerget, som40 Jesus havde instrueret41 dem om, 17 og da de så 

ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. 18 Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde:42 ”Til mig er 

givet43 al44 magt i himmelen og på jorden. 19 Derfor skal45 I gå46 og47 disciple alle folk, ved at døbe48 dem 

                                                           
40 Det græske adverbium ”ou-” indikerer ifølge Bauer sub verbo ou- §1b en lokalitet i Mt. 28,16, og en mere præcis 
oversættelse til det danske ”hvor” ville derfor være at foretrække. Når jeg har valgt det henførende stedord 
”som”, skyldes det, at det giver mig mulighed for at vælge verbet havde instrueret til oversættelse af ”evta,xato” 
uden brug af yderligere hjælpeverber. Det er min vurdering, at sætningen ikke af den grund bliver utydelig mht., at 
Jesu instruktion gælder den geografiske placering af mødet med disciplene.  
France argumenterer imidlertid med, at ”ou-” ikke er et græsk relativt pronomen men blot et adverbium, og derfor 
svækker den eksakte geografiske betydning af ”to. o;roj”; 2007, 1110. 
41 Mange oversættere vælger en mindre direktiv oversættelse af ”ta,ssw”, f.eks. ”sat dem stævne” eller ”aftalt med 
dem”. Dette mener jeg ikke får det direktive dimension med, som ligger i ordet; jfr. Bauer sub verbo ta,ssw § 2. Jeg 
har derfor valgt oversættelsen ”havde instrueret”. Jfr. også Hagner 1995b, 880, der har valgt ”had ordered”. Jfr. 
også Müller 2000, 576, der har valgt ”havde befalet”. 
42 Jeg har valgt at oversætte vers 18a til en sætning med tre sideordnede verber, selv om det ikke tydeliggør den 
forskel på verberne, som ellers er i den græske tekst. Hovedverbet i sætningen er ”evla,lhsen”(talte). Dette verbum 
er i aorist og participiet ”proselqw.n” (kom), som også er i aorist, er derfor underordnet dette verbum men samtidig 
med hovedverbet. Dette betyder, at Jesus er begyndt at tale til disciplene, idet han kom hen til dem, og denne 
finesse kan ikke ses af min danske oversættelse. Det andet participium i vers 18a ”le,gwn” (sigende) er et pleona-
stisk eller semitisk participium, som også kunne være oversat med et kolon. Det er her oversat i imperfektum selv 
om det står i præsens. Jfr. Wallace 1996, 649f. 
43 I modsætning til DO 1992 har jeg valgt at starte sætningen med præpositionen “til”, da det understreger, at 
”moi” er passiv-subjekt. Det syntes jeg er vigtigt, de det understreger, at Jesu herskerposition er noget han er ble-
vet tildelt, og ikke som noget han på tyrannisk vis har røvet. 
44 Bauer sub verbo pa/j § 5 understreger, at ”pa/sa” (al) her bruges i betydning ”everything belonging, in kind, to the 
class designated by the noun, every kind of, all sorts of” og ikke som “marker of the highest degree of someth., all”. 
En mere udførlig oversættelse kunne derfor være: ”alle former for magt”. 
45 Hjælpeverbet ”skal” er ikke en del af den græske tekst, men da det fremhæver det imperativiske i hovedverbet 
”maqhteu,sate” (discipel), har det sin berettigelse i oversættelsen.  
46 ”poreuqe,ntej” (gå) kan ifølge Bauer sub verbo poreu,omai § 1&2 have to betydninger, som kan komme i spil i den-
ne sammenhæng. Den første betydning, hvor man går mod et specifikt mål, forklares på følgende måde: ”to move 
over an area, gener. with a point of departure or destination specified, go, proceed, travel”. DO1992 har valgt 
denne forståelse med oversættelsen: ”gå hen”. Den anden betydning handler nærmere om livsstil, og den forkla-
res med ordene: ”to conduct oneself, live, walk”. Jeg har valgt blot at oversætte med ”gå”, da dette giver mulighed 
for begge tolkninger. 
47 Konjunktionen ”og” i min oversættelse knytter participiet ”poreuqe,ntej” (gå) til hovedverbet ”maqhteu,sate” (di-
scipel) jfr. Wallace 1996, 641f.645, der fastslår at der er tale om en ledsagende omstændighed. Samtidig fremhæ-
ver konjunktionen det durativiske i participiet. 
48 Participierne ”bapti,zontej”(døbe) og “dida,skontej”(lære) i vers 19 og 20 er adverbielle participier. Spørgsmålet 
er, om participierne har temporal eller modal adverbiel betydning. En temporal oversættelse ville lyde: ”…discipel , 
når i døber/lærer”. En modal oversættelse ville lyde: ”…discipel , ved at døbe/lære”. Begge oversættelser er syn-
taktisk mulige. En oversættelse som ville åbne for både en temporal og modal tolkning af participierne kunne væ-
re: ”… discipel , idet I døber/lærer”. Når jeg alligevel har valgt en modal tolkning, skyldes det for det første, at jeg 
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i faderens og sønnens og Helligåndens navn, 20 og ved at lære49 dem at adlyde50 alt, hvad jeg har befalet 

jer. Og husk,51 jeg er hos52 jer alle dage indtil denne tidsalders53 ende”. 

3.2. Tekstkritik i Matthæusevangeliet 28,16-20 

Hvad angår tekstkritik er der ikke meget at bemærke i perikopen. Jeg vil her kort fremhæve at par for-

hold fra Alands tekstkritiske apparat. 

I vers 17 er der flere tekster, der har indsat et objekt for verbet ”proseku,nhsan” (tilbad). Teksterne A, W, 

Q samt M har dativobjektet ”auvtw/|”, mens f.eks. G har akkusativobjektet ”auvto.n”. Sætningen giver dog 

den samme mening, uanset om objektet er indforstået eller ej. Der er ikke noget i perikopen der giver 

anledning til tvivl om, at det var Jesus der blev tilbedt. 

Et andet forhold træder frem i vers 18, hvor tekstudgaven D har ”ouvranoi/j”(himlene) i dativ pluralis i 

stedet for singularis. Dette har dog ikke nogen betydning for semantikken i verset.  

Aland anfører også, hvordan slutningen af vers 18 har Johannesevangeliet 20,21 som tilføjelse i tekstud-

gaven Q samt nogle få syriske tekster (Peshitta). Dette må ses som et udtryk for et ønske om harmoni-

sering, men det er ikke tilstrækkeligt med dokumentation til, at Jh. 20,21 kan tages med i fortolkningen 

af Matthæusevangeliet.  

3.3. Struktur i Matthæusevangeliet 28,16-20 

I dette afsnit vil jeg drøfte, hvordan perikopen kan inddeles.  

                                                                                                                                                                                           
ikke finder den temporale tolkning oplagt, da det i givet fald ville betyde, at forfatterens primære hensigt var at 
understrege, hvornår handlingen i participierne finder sted i forhold til hovedverbet jfr. Wallace 1996, 623f. For det 
andet er den modale tolkning oplagt jfr. Wallace 1996, 645. Jfr. også min forklaring i detaileksegesen til 28,19. Den 
modale tolkning af participierne har ifølge Wallace følgende betydning: ”This participle indicates the means by 
which the action of a finite verb is accomplished. This means may be physical or mental”, Wallace 1996, 628. Både 
Wallace og Kvalbein fremhæver en modal tolkning, som forklarer midlet. Wallace 1996, 630; Kvalbein 1988, 49. 
49 ”dida,skontej” (lære) kan tage to akkusativobjekter. Her er persons-objektet ”auvtou.j” (dem) og tings-objektet 
”threi/n” (at adlyde). Jfr. evt. Wallace 1996, 181 
50 Jeg har valgt at oversætte ”threi/n” med ”at adlyde” i stedet for ”at holde”, fordi det danske ord ”at holde” brin-
ger tankerne hen på nogle befalinger om noget, man IKKE må gøre eller nogle forbud, der skal overholdes; altså 
noget passivt. Det danske ord ”adlyde” bringer derimod tankerne hen på en befaling om at gøre noget aktivt. Beg-
ge vægtlægninger kan ifølge Bauer sub verbo thre,w    § 1-3 ligge i ordet, men den aktive emfase er den mest oplagte 
i missionbefalingens kontekst, hvor hovedverbet ”maqhteu,sate” (discipel) netop er en befaling om noget aktivt. 
51 Interjektionen ”ivdou.” oversættes mest tekstnært med se, men funktionen er ifølge Bauer sub verbo ivdou,    at ska-
be opmærksomhed og emfase. Denne funktion varetages bedre på dansk med oversættelsen ”husk” end ”se”. 
52 ”meta,” indikerer ifølge Bauer sub verbo meta,    § 2 “a company” i betydningen: “be with someone, stand by, help 
someone”. Denne sag udtrykkes bedre på dansk med præpositionen ”hos” end med præpositionen ”med”.  
53 ”tou/ aivw/noj” kan have flere betydninger. Det kan bl.a. betyde: ”verden” eller ”den kommende tid”, men fælles 
for betydningerne er, at de har noget med tid at gøre. Bauer sub verbo aivw,n §2a foreslår, at betydningen på dette 
sted er: “a segment of time as a particular unit of history, the present age”. Jeg har valgt ovenstående oversættel-
se, fordi den bedst rammer udtrykkets temporale betydning. 
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Müller og Smith foreslår, at disse sidste vers hos Matthæus har struktur efter de sidste ord i den hebrai-

ske bibel; nemlig 2. Krøn. 36, 23.54 Verset i 2. Krøn. er perserkongen Kyros’ udsagn om, hvordan Himme-

lens Gud har givet ham alle jordens kongeriger og pålagt ham at bygge et hus i Jerusalem, hvorefter han 

ønsker, at Gud må være med sit folk. Ligheden med missionsbefalingen består i en struktur af selvfrem-

stilling, befaling og forjættelse. Jeg vil medgive, at der er lighed til Mt. 28,18a mht. magt på hele jorden. 

Dog bruger LXX hverken termen ”evxousi,a” (magt) eller udtrykket ”evn ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ gh/j” (i him-

len og på jorden). Som Krentz påpeger, er ligheden til resten af Kyros’ edikt ikke stor.55 Hvor Jesus giver 

en befaling til disciplene, har Kyros fået en befaling af Gud. Og hvor Kyros udtaler en velsignelse, fastslår 

Jesus et løfte for fremtiden. Jeg mener derfor ikke, at der er tvingende argumenter for, at Matthæus har 

hentet strukturen fra 2. Krønikebog. 

Der er også andre forslag til, hvor Matthæus har hentet inspiration til strukturen.56 F.eks. gengiver Davi-

es og Allison argumenter for, at perikopen har struktur efter antikkens mellemøstlige tronbestigelses-

ritualer,57 hvilket Smith argumenterer imod58 Davies og Allison argumenter selv for, at Matthæusevan-

geliet 28,16-20 har struktur efter den samme ”proto-commissioning” som udsendelserne ikke bare i de 

to andre synoptikere men også i Johannesevangeliet.59 

Perikopen kan opdeles under forskellige overskrifter.60 Jeg vil opdele perikopen under fire overskrifter 

på følgende måde: 

1. Scenen sættes for perikopen (v. 16). 

2. Statisterne (disciplene) præsenteres (v 17).  

3. Hovedpersonen (Jesus) præsenteres som himlens og jordens konge (v. 18). 

4. Statisterne (disciplene) inddragelse i udfoldelsen af hovedpersonens (Jesu) kongedømme (v. 19-

20): 

a. Ordre: Disciplene skal disciple alle folk (v. 19a): 

i. Ved at døbe dem i Jesu navn (v. 19b). 

ii. Ved at lære dem at adlyde Jesu befaling (v. 20a). 

b. Løfte: Jesus er med disciplene (v. 20b). 

                                                           
54 Müller 2000, 580; Smith 1989, 336; Smith 1983, 77f. 
55 Krentz 2004, 26f. 
56 Andre argumenterer for, at perikopen ikke bygger på noget litterært forlæg, men at det er sui generis ligesom 
begivenheden er sui generis. Jfr. f.eks. Hagner 1995b, 883 
57 Davies og Allison 1997, 676 
58 Smith 1989, 336; Smith 1983, 77f. 
59 Davies og Allison 1997, 677 
60 Et eksempel med opdeling under to overskrifter er: Krentz 2004, 25. Et eksempel med tre overskrifter er Hagner 
1995b, 882. Andre eksegeter ser i perikopen en kiastisk struktur, der placerer dåben som det centrale ellement. Jfr. 
Hill hos Davies og Allison 1997, 676; jfr. også Schriber hos Hagner 1995b, 882 
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Som strukturinddelingen indikerer, er evangelieskriftets afsluttende perikope ladet med dramatik. Dette 

vil jeg nu udfolde ved en detaljeret eksegese af hvert enkelt vers. 

3.4. Detaileksegese til vers 16 

Med vers 16 skitserer Matthæus scenen for Jesu afsluttende tale i evangeliet. Det beskrives, at de elleve 

disciple er kommet til Galilæa på baggrund af Jesu instruks. Jeg vil i min analyse af verset komme ind på 

disciplenes reaktion på opstandelsen samt hvad det betyder, at de mødes på et bjerg i Galilæa. Mit sær-

lige fokus vil være at udrede, hvad dette beskriver om discipelskabet.   

3.4.1. Disciplenes reaktion på opstandelsen 

For det første indikerer Matthæus med fremhævelsen først i sætningen af ”Oi..” (bestemt artikel til ”di-

sciple”), at dette er en anden reaktion på Jesu opstandelse, end de vantro jødiske lederes forræderiske 

reaktion, som er beskrevet i vers 11 til 15.61 Dette er Jesu efterfølgeres reaktion - disciplenes reaktion.62 

Matthæus har beskrevet, hvordan disciplene flygtede (e;fugon) ved Jesu tilfangetagelse (26,56). De er nu 

fundet sammen igen efter at være blevet spredt (diaskorpi,zw, 26,31), og de er blevet længe nok i Jeru-

salem til at modtage kvindernes besked fra Jesus (28,7.10). Herefter er de draget tilbage til deres hjem-

egn i Galilæa. France påpeger, at det ville de formentlig alligevel have gjort efter påskefestens afslut-

ning, selv om Jesus ikke var stået op.63 Men det baggrundstæppe, Matthæus skitserer i vers 16, er langt-

fra en beskrivelse af nogle retningsløse og skuffede disciple, der vender tilbage til det hverdagsliv, de 

havde før de mødte Jesus, men i stedet er det en samlet flok, der går efter et konkret mål, som Jesus har 

udpeget.  

Der er dog lidt malurt i bægeret med beskrivelsen af, at der kun er ”e[ndeka maqhtai.” (elleve disciple).64 

Judas, som forrådte Jesus, er ikke længere en del af discipelflokken.65 Med fremhævelsen af at Jesu 

nærmeste kreds nu kun består af elleve disciple, lægges der en alvor over vandringen med Jesus, som 

understreger at en start på discipelskab ikke er en forsikring om at stå distancen. På den måde ligger der 

en advarsel i, at Judas ikke længere er med i discipelflokken. Men samtidig må Matthæusevangeliets 

læsere også have set det som en opmuntring, at Peter er med, når man tager i betragtning, at han kort 

                                                           
61 Krentz 2004, 25 
62 Morris 1992, 744. Jfr. endvidere kontekstanalysen 
63 France 2007, 1110 
64 28,16 er eneste sted hos Matthæus at der tales om 11 disciple, og det er derfor oplagt at spørge, hvad forfatte-
ren vil sige med den oplysning.  
65 Mt. 26,14ff.25.47; 27,3ff. 
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forinden har afsværget sig at kende Jesus (26,69ff.). Bauer66 anfører, at ”oi=da” (kende) på dette sted har 

betydningen: ”[to] be intimately acquainted with or stand in a close relation to”. At være en del af den 

discipelflok, der modtager mandatet i missionsbefalingen understreger, at Peter stadig er inviteret ind i 

den relation med Jesus. Peters deltagelse indikerer en opmuntrende invitation tilbage i fællesskabet, 

selv om han fornægtede Jesus. Judas’ manglende deltagelse, indikerer en udfordring og en advarsel til 

ikke at forråde Jesus.67 

3.4.2. Galilæa  

De elleve disciple, som tror på at Jesus er opstået, går nu til et bestemt sted: Galilæa. 

Matthæus opsummerer sin evangelieberetning med sin fremhævelse af, at Jesu møde med disciplene 

finder sted i Galilæa, da Jesus gerning nu afsluttes samme geografiske sted som den begyndte.68 Jesus-

bevægelsen startede i det nordlige Israel i Galilæa, og vandringe fra nord mod det sydlige Jerusalem har 

været det underliggende plot siden begyndelsen på Jesu offentlige virke i 4,12. Skiftet i denne geografi-

ske retning er blevet varslet tidligere i evangelieskriftet (26,32; 28,7.10). 

I det hele taget spiller det geografiske baggrundstæppe, som Matthæus har kopieret fra Markus,69 en 

teologisk pointe. Det er i Galilæa, at Jesus annoncerer, at Himlenes rige (h̀ basilei,a tw/n ouvranw/n) er 

kommet nær. Det er i Galilæa, at Jesu udfører helbredelser, dæmonuddrivelser og naturundere. Mat-

thæus nævner ingen undere i Jerusalem udover Jesu død og opstandelse. Samtidig fremhæves det, at 

folk er begejstrede for Jesu undervisning i Galilæa (7,28f.). For Matthæus er det ligefrem en teologisk 

pointe som underbygges med en profeti fra Esajas 8,23: ”Galilai,a tw/n evqnw/n […] fw/j avne,teilen auv-

toi/jÅ” (Folkeslagenes Galilæa […]for dem er lyset brudt frem).  

Da Jesus kommer til Jerusalem, sker der et skifte. Nazaræeren fra Galilæa møder Jerusalem i Judæa. 

Derfor skildrer Matthæus også, at ”evsei,sqh pa/sa h̀ po,lij” (hele byen bliver oprørt), og det beskrives 

hvordan skarerne forklarer, at ”ou-to,j evstin ò profh,thj VIhsou/j ò avpo. Nazare.q th/j Galilai,aj” (det er 

profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa, 21,10f). Da Jesus kommer til Jerusalem, breder korsets skygge sig 

over fortællingen, og Jesus knytter selv modstanden mod ham til netop Jerusalem med udsagnet: ”VIe-

rousalh.m VIerousalh,m( h̀ avpoktei,nousa tou.j profh,taj” (Jerusalem, Jerusalem, du, som slår profeterne 

ihjel, 23,37). I Jerusalem møder Jesus modstand, afvisning og til sidst korsfæstelse. I anklagerne af apost-

                                                           
66 Sub verbo oi=da    §2 
67 Matthæus bruger konsekvent to forskellige ord om hhv. Peters og Judas’ fejltrin. Peters fejltrin beskrives som 
fornægtelse (26,34f.75), der ifølge Bauer sub verbo avparne,omai    §1 har betydningen: ”to refuse to recog-
nize/acknowledge”. Judas fejltrin beskrives som forrådelse (10,4; 26,15f; 26,21ff; 26,46f; 27,3f.), der hos Bauer sub 
verbo paradi,dwmi §1b i denne brug beskrives mere definitivt med ordene ”hand over, turn over, give up a person”. 
68 France 2007, 1107; Læs også Carson 1995a, 50, som ikke mener Matthæus lægger nogen pointe i geografien. 
69 France 2007, 5ff. 
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len Peter i ypperstepræstens gård nævnes Jesu geografiske tilknytning sammen med anklagerne: du var 

sammen med ”VIhsou/ tou/ Galilai,ou” (galilæeren Jesus) eller ”VIhsou/ tou/ Nazwrai,ou” (Jesus fra Nazaret, 

26,69ff). Galilæeren dræbes i Jerusalem.  

Med denne geografiske pointe i mente er det umådelig betydningsladet, når Matthæus skildrer, at di-

sciplene igen mødes med Jesus i Galilæa. Galilæeren Jesus har nu triumferet over modstanden imod alle 

odds, og han er nu tilbage på hjemmebanen.70 France: “There is about this Galilean ending something of 

the triumphant and hope filled ”akolytos”, “without hindrance,” with which Luke concluded his account 

of Christian origins (Acts 28,31)”.71 

Af betydning for denne afhandlings tema er det også nødvendigt at understrege, at det er i Galilæa di-

sciplene selv blev disciplet . Det er her, de har fået størsteparten af den undervisning, de har modtaget. 

Det er her, de har set, hvordan Jesus i praksis bragte Himlenes rige, og det var i Galilæa de blev sendt ud 

to og to med magt til selv at bringe Himlenes rige. Galilæa var så at sige disciplenes læreplads. Smith 

introducerer 28,16-20 med ordene: “A great final scene in Galilee caps Matthew’s Gospel and brings it 

to fitting conclusion”.72 Det er med Galilæa som geografisk bagtæppe, disciplene nu befales selv at disci-

ple.  

Samtidig ser jeg i benævnelsen af Galilæa i 28,16 en foregribelse af skiftet fra partikularisme til universa-

lisme som lanceres eksplicit i vers 19 med ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folkeslagene).73 Netop fordi Galilæa på 

Jesu tid var et brohoved til andre lande i en anden grad end Judæa.74 I Matthæusevangeliets kontekst 

Galilæa netop folkeslagenes-Galilæa. 

3.4.3. Bjerget 

Matthæus udspecificerer nu nærmere, hvor i Galilæa disciplene skal mødes med Jesus. De skal mødes 

”på bjerget”. For Matthæusevangeliets læsere er dette ikke bare et tilfældigt sted, men udtrykket har en 

række medbetydninger.75 Det være sig uanset, om man mener, ”to. o;roj” (bjerget)henviser til ét præcis 

                                                           
70 Hagner 1995, 883 
71 France 2007,1107 
72 Smith 1989, 335 
73 Hagner 1995, 883 og Carson 1995b, 593 antyder også denne sammenhæng. Jfr. også kommentar til vers 19 
74 France 2007, 6 
75 Matthæusevangeliet er formentlig adresseret til en jødekristen menighed. Jfr. Legarth 2001, 6. Den jødiske læser 
som er bekendt med GT vil ofte forvente, at bjerge sættes i sammenhæng med et møde med Gud. Jfr. bl.a. Abra-
ham på Moriebjerg; Den brændende tornebusk og de 10 bud på Sinai-bjerget; Elias’ kamp på Karmels bjerg. For 
medbetydninger internt i Matthæusevangeliet jfr. endvidere Krentz 2004, 25 
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geografisk punkt, eller om man, som France argumenterer for, mener at det refererer til det større bak-

kelandskab nordvest for Genesaret sø og blot betegner stedet for Jesu helbredelse og undervisning.76  

Bjerge hos Matthæus har ifølge Davies & Allison m.fl. den vigtige typologiske funktion, at de er med til at 

portrætterer Jesus som den nye Moses,77 Således optræder Jesus på bjerge bl.a. i forbindelse med 

Bjergprædikenen (5,1; 8,1), hvor han taler til folket ligesom Moses gjorde i Deut. 1,1.78 Moses gik op på 

bjerget (Sinai) for at modtage og overlevere Guds lov (Ex 24,1ff.). Men hvor Moses gav loven, er Jesus 

kommet for at opfylde den (5,17).  

Jesus går op på bjerge for at bede (14,23), ligesom Moses i Ex 31,30ff.  

Ved forklarelsen på bjerget sættes Jesus også i forbindelse med Moses, ved at denne viser sig synligt 

(17,1ff.). Efter Moses har holdt sin sidste store tale, sender han folket ud for at indtage landet (Deut. 

31). Løftet fra Deut 31,8, om at ”%M'ê[i hy<åh.yI aWh…[…] hw"ùhyw:)” (Herren […] vil være med dig), svarer tema-

tisk til løftet i Mt. 28,20: ”evgw. meqV ùmw/n eivmi” (jeg er med jer). 

Bjerget er i Matthæusevangeliet med til at sætte evangelieberetningen ind i et frelseshistorisk perspek-

tiv, hvor Jesu efterfølgere som det nye gudsfolk oplever et nyt exodus. På bjergprædikenens bjerg (Mt. 

5-7) overleverer den nye Moses den nye lov (5,27) for det nye (himme-)rige til det nye folk: disciplene 

(5,1). På forklarelsens bjerg(17,1-8) bekræftes denne forbindelse med loven og profeterne i form af Mo-

ses og Elias, og en stemme fra himmelen bekræfter Jesu messianske status (17,5b). På missionsbefalin-

gens bjerg(28,16-20) sendes det nye folk af sted ikke bare til Kanaans land men til alle folkeslag. Og her 

er det ikke Moses der lover, at Herren vil være med dem, men Jesus lover selv at ville være med disci-

plene. Bjerget er altså med til at indikere overfor evangelieskriftets første læsere, at her sker noget af 

frelseshistorisk betydning. 

3.4.4. En del af planen 

Den samme frelseshistoriske timing kommer til udtryk med notitsen om, at Jesus havde instrueret (ev-

ta,xato) dem om at gå til Galilæa. Dette kan referere til den indirekte instruktion fra englen via kvinderne 

i 28,7 eller Jesu egen instruktion via kvinderne til disciplene i 28,10.79 Men mest oplagt er det, at Mat-

                                                           
76 France 2007, 156ff. 1110. France forstiller sig, at de i Galilæas bjerglandskab skulle afvente at Jesus opsøgte dem 
på hans initiativ, ligesom han havde mødt kvinderne tidligere i kap. 28. Han fremhæver, at Matthæus andre steder 
beskriver bjerge mere specifikt som ”eivj o;roj ùyhlo.n li,an” (et [meget] højt bjerg) i 4,8 og 17,1, eller navngivet 
bjerg i 24,3: ”tou/ o;rouj tw/n evlaiw/n” (Oliebjerget). Dette ser han som et argument for, at 28,16 ikke refererer til 
noget bestemt bjerg, og han vælger derfor at oversætte det med ”the hills”. Jfr. også Hagner,                                                                      
som heller ikke mener der er tale om at specifikt bjerg. Han fortæller endvidere at bjerget i traditionen er blevet 
indentificeret med Tabor, det samme bjerg som forklarelsens bjerg, 1995, 884. Jfr. også Carson 1995b, 592 
77 France 2007, 157; Davies & Allison 1988, 427. 
78 Davies & Allison 1997, 679f. 
79 Morris mener, at det er kvindernes besked der refereres til her, men begrunder det ikke yderligere. 1992, 744 
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thæus tænker på Jesu egen direkte instruktion til disciplene i 26,31f., hvor han både forudsiger sin egen 

død, men også hvad der skal ske efterfølgende med ordene: ”meta. de. to. evgerqh/nai, me proa,xw ùma/j eivj 

th.n Galilai,an” (men efter at jeg er blevet oprejst, går jeg i forvejen for jer til Galilæa). Med denne no-

tits skildrer Matthæus Jesus som den, der styrer begivenhedernes gang,80 både hvad angår korsfæstel-

sen, opstandelsen og det efterfølgende møde i Galilæa angår. Disciplene er ikke flygtet til Galilæa på 

baggrund af påskens begivenheder, men mødet er næste punkt i Jesu frelsesplan. Jesus havde instrueret 

dem om at gå til Galilæa, hvilket underbygger forståelse af perikopen som en frelseshistorisk begiven-

hed. 

3.4.5. Opsamling på vers 16 

Allerede i det indledende vers, er der sat en ramme om missionsbefalingen, som antyder flere af de 

temaer, der senere uddybes. Scenen er Galilæa, hvor hovedparten af Jesu virke har fundet sted. Det er 

her, disciplene selv er disciplet , og dermed det oplagte baggrundstæppe for at få overdraget opgaven 

med at gøre disciple. Desuden har et møde på et bjerg i matthæisk sammenhæng den funktion, at det 

indikerer en frelseshistorisk begivenhed, og det trækker på portrætteringen af Jesus som den nye Mo-

ses. Alt dette er instrueret af Jesus, hvilket antyder den autoritet, som senere forklares eksplicit i vers 

18.  

Scenen er nu sat for missionsbefalingen. Disciplene er trådt ind på scenen som perikopens statister. 

Disse præsenteres nu nærmere i det følgende vers.  

3.5. Detaileksegese til vers 17 

I vers 17 får vi en beskrivelse af, hvordan disciplene tilbeder og tvivler da de ser Jesus. Det var disse di-

sciple, der første gang modtog missionsbefalingen fra Jesus.  

For at få en forståelse af indholdet i et givent budskab, er det afgørende at vide hvilke tilhørere, den 

som har givet budskabet, har haft foran sig. Det må formodes, at det, som kommunikeres, tager form af 

den modtagerskare, der kommunikeres til. Derfor har Matthæus givet os beskrivelsen af disciplenes 

tilgang til Jesus i vers 17. Dette skal vi bruge til at få en dybere forståelse af det discipelskab, der udfol-

des i de følgende vers.  

                                                           
80 Davies og Allison, 3,681 mener at ”evta,xato” (instruerede) refererer til tidligere undervisning i Galilæa, f.eks. 
bjergprædikenen. Dette mener jeg ikke er sandsynligt, da ”evta,xato”(instruerede) ifølge Bauer sub verbo ta,ssw § 2 
handler om at arrangerer og lave aftaler. Hvis Matthæus i 28,16 ønskede at referere generelt til Jesu undervisning, 
ville han formentligt have brugt verbet: dida,skw (lærer). 



   Discipel (vb.) 21  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

3.5.1. De tilbad 

Det beskrives, hvordan disciplene responderer med tilbedelse, da de ser Jesus. Ordet ”proskune,w” (til-

bedelse) beskriver Bauer:81 “to express in attitude or gesture one’s complete dependence on or submis-

sion to a high authority figure, (fall down and) worship, do obeisance to, prostrate oneself before, do 

reverence to, welcome respectfully”. France fremhæver, at ordet i sig selv ikke udtrykker religiøs tilbe-

delse, men at det hos Matthæus betyder mere end blot tjenere, der bøjer sig for deres Herre, og der-

med indikerer forskel i social status.82 Ordet har en fremtrædende plads hos Matthæus, hvor det næv-

nes 13 gange, hvorimod kun 2 og 3 gange hos hhv. Markus og Lukas. France fremhæver, at udtrykket 

hos Matthæus bruges til at indikere en anerkendelse af, at Jesus er mere end et menneske.83 F.eks. i 

14,33, hvor der står: ”oì de. […] proseku,nhsan auvtw/| le,gontej\ avlhqw/j qeou/ uìo.j ei” (men de […] tilbad 

ham og sagde: ”du er sandelig Guds søn”). 

Det er dog nærlæggende i missionsbefalingens kontekst at forstå udtrykket i relation til Jesu død og 

opstandelse, som Matthæus lige har beskrevet. Jeg vil ligesom Hagner fremhæve, at udtrykket fortæller 

to ting om disciplene: Dels at de genkender, at det er deres herre Jesus, som de var gået til Galilæa for at 

møde jfr. v 16. Dels udtrykker det, at de tror på, at han er opstået fra de døde.84 Dette underbygges også 

af, at det samme udtryk også er brugt tidligere i kapitlet i forbindelse med kvindernes møde med den 

opstandne Jesus (28,9). 

Matthæus beskriver altså for os, at disciplene genkender Jesus og tror på, at han er opstået fra de døde 

samt underlægger sig hans guddommelighed. Denne oplysning kommer ikke som nogen overraskelse, 

men næste del af verset er straks mere opsigtsvækkende. 

3.5.2. Men nogle tvivlede 

Hagner anfører, at læseren er fuldstændig uforberedt på at høre om tvivl.85 Vi har hørt om kvindernes 

uforbeholdne modtagelse af opstandelsesbudskabet og deres respons med tilbedelse i vers 8-10. Vi har 

hørt om disciplenes tilbedelse af Jesus i vers 17, og nu får vi at vide, at nogle tvivlede. Der er dog en 

række uafklarede spørgsmål af stor betydning for forståelsen af sætningen, som skal afklares inden be-

tydningen af udsagnet kan afdækkes. Spørgsmålene er: Hvem tvivler? Hvilken karakter af tvivl er der tale 

om? Og hvad tvivles der på? Disse tre spørgsmål vil jeg nu behandle. 

                                                           
81 Sub verbo proskune,w 
82 France 1102. 1110. Eksempler i Matthæus hvor ”proskune,w” bruges uden at det har en prægnant religiøs betyd-
ning, kan f.eks. ses i 18,26 og 20,20. Andre steder kommer den religiøse betydning tydelig til udtryk, f.eks. i 4,9f og 
14,33. 
83 France 2007, 1110; Jfr. også Krentz 2004, 26 
84 Hagner 1995, 884 
85 Hagner 1995, 884 
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3.5.3. Hvem tvivlede? 

Müller angiver, at der er 4 svarmuligheder på spørgsmålet om, hvem det er, der tvivler:86  

1. Alle 11 disciple tilbad og alle tvivlede. 

2. Alle 11 disciple tilbad, men nogle af dem tvivlede. 

3. Nogle af de 11 disciple tilbad, mens nogle tvivlede. 

4. Alle 11 disciple tilbad, men nogle andre tilstedeværende tvivlede. 

Vi vil starte med at se på de sproglige muligheder i udtrykket ”oì de.”. Ordene kan oversættes med både 

”men de” og ”men nogle”. Forskellen bliver dermed, om det kun var nogle af disciplene der tvivlede,87 

eller om det var dem alle.88 Når jeg har valgt oversættelsen ”nogle”, skyldes det at ”oì” efterfulgt af et 

”de,” ifølge Bauer89 her introducerer: ”a second class; just before this, instead of the first class, the whole 

group is mentioned”. Ligeledes anfører Wallace, at ”de,” indikerer, at subjektet har ændret sig.90 Jeg me-

ner derfor, at det vil være misvisende at oversætte ”oì de” til ”men de” i dette tilfælde. Dermed afviser 

jeg første svarmulighed af sproglige årsager, da denne tolkning har det samme subjekt før og efter 

kommaet.  

Den tredje svarmulighed går på, at det ikke var alle disciplene der tilbad. Denne forståelse er usandsyn-

lig, da intet i teksten indikerer, at det ikke var alle disciplene der tilbad. Der er da heller ikke mange ek-

segeter, der vælger denne tolkning.91 

Carson og Morris argumenterer for det fjerde løsningsforslag, der går på at der var andre tilstede end de 

11 disciple, og at det var dem der tvivlede.92 Jeg finder dog denne tolkning problematisk, da Matthæus 

intet nævner om, at der skulle være flere tilstede. Samtidig vil jeg ligesom France pointere, at Matthæus 

udtrykkelig har sat antal på i vers 16, hvor det beskrives, at der var 11 disciple.  

Tilbage står andet løsningsforslag, som sprogligt set er en mulighed. France fremhæver, at ”oì de.” (men 

nogle) introducerer: “a countercurrent within that group, affecting some but not all of them”.93 Min 

tolkning bliver derfor, at det var nogle af de 11 disciple der tvivlede. At dette skulle være tilfældet un-

derbygges af, at Matthæus også tidligere har skildret lidet flatterende sider af disciplene. Dette vil vi 

bl.a. se nærmere på i de følgende afsnit, hvor jeg vil analyserer disciplenes tvivl. 

                                                           
86 Müller 2000, 578 
87 Jfr. Carson 1995b, 591; France 2007, 1106 
88 Jfr. Müller 2000, 576; Hagner 1995, 880.884 
89 Subverbo o ̀§ 1b 
90 Wallace 1996, 211 
91 Müller 2000 anfører på side 578 en enkelt ekseget ved navn P.W. van der Horst. 
92 Carson 1995b, 593; Morris 1992, 745. Jeg vil afvise Morris’ løsningsforslag, da han ikke argumenterer ud fra 
Matthæusevangeliet. Han argumenterer med, at det ikke kan være de 11, der tvivler, da de har oplevet så meget 
den sidste tid, bl.a. fjernelsen af Thomas’ tvivl (Jh. 20,24ff). Det foreslås, at det kunne være den gruppe af 500 
opstandelsesvidner, som Paulus nævner i 1. Kor 15,6, Morris 1992, 547. 
93 France 2007, 1111 
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3.5.4. Tvivlens karakter 

Vi vil nu se på, hvad Matthæus kan have ment med sin beskrivelse af, at disciplene ”evdi,stasan” (tvivle-

de).  

Det græske ord ”dista,zw” kan oversættes både med ”at tøve” og ”at tvivle”. Bauer94 anfører, at der i 

28,17 er tale om at tøve pga. tvivl. Jeg mener dog, at ”tvivlede” er den bedste oversættelse. Dels på 

baggrund af Bauer,95 der foreslår denne oversættelse som en mulighed, hvor betegnelsen netop beskri-

ver en undergruppe af en større gruppe, hvilket, jeg mener, er tilfældet jfr. ovenstående afsnit. Dels 

fordi Bauer netop angiver, at selv en oversættelse til ”tøve” skal forstås som en tøven på baggrund af 

tvivl. 

I øvrigt er brugen af ”dista,zw” (tvivle) sjælden i NT. Verbet bruges kun et andet sted og det er i 14,31. 

Situationen er den, at Peter er ved at synke, da han går på vandet, og her siger Jesus til ham: ”ov-

ligo,piste( eivj ti, evdi,stasajÈ” (du lidetroende, hvorfor tvivlede du?). Her bruges ”dista,zw” (tvivle) sam-

men med adjektivet ”ovligo,pistoj” (lidetroende/småt-troende/du med lille tro). France understreger, at 

tvivl (dista,zw) i 14,31 også nævnes sammen med tilbedelse.96 Her er altså ikke tale om en total mangel 

på tro men nærmere om en lille tro forstået som et delt sind eller en ikke-tilstrækkelig mængde tro. Der 

er altså på ingen måde tale om vantro.97 Hvis Matthæus havde ønsket at udtrykke sig mere negativt om 

disciplenes tro, kunne han have brugt ordene ”a;pistoj” (vantro) eller ”avpori,a”(rådvild). Hagner under-

streger, at denne form for tvivl ikke engang er udtryk for rådvildhed.98 

Så hvad kan der siges om tvivlens karakter, udover at den kan associeres med en lille tro? France fast-

slår, at ”dista,zw” (tvivle) ikke handler om en intellektuel tvivl, men mere om en praktisk usikkerhed i ens 

sind.99 Carson udfolder det nærmere ved at beskrive tvivlen som det, at disciplene flyttede sig langsomt 

og tøvende fra frygt og tvivl til tro og glæde.100 

Vi har nu analyseret karakteren af disciplenes tvivl, men vi mangler stadig at afklare, hvad der er tvivlens 

genstand – hvad det egentlig er de tvivler på. 

3.5.5. Tvivlens genstand. 

Der er mange forskellige bud på, hvad der var genstand for disciplenes tvivl. Jeg overvejer disse forkla-

ringsmodeller: 

                                                           
94 Sub verbo dista,zw §2 
95 Sub verbo dista,zw §1 
96 France 2007, 1111 
97 Se f.eks. Carson 1995b, 593; Hagner 1995, 885 
98 Hagner 1995, 885 
99 France 2007, 1111 
100 Carson 1995b, 594 
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1. De tvivlede på, om det virkelig var den opstandne Jesus. 

2. De tvivlede på, om de skulle tilbede.  

3. De tvivlede på, om Jesus ville tilgive dem deres svigt. Dermed også tvivl ang. deres egen fremtid. 

Vers 17 giver ikke noget svar på hvad disciplene tvivler på, så vi må lade konteksten sandsynliggøre hvad 

tvivlens genstand er. 

Mod den første forklaringsmodel, hvor tvivlen går på, om personen virkelig var den opstandne Jesus, 

kan indvendes, at disciplen ifølge vers 16 forventede at se Jesus. 

Angående den anden forklaringsmodel foreslår France, at disciplene ikke vidste, hvordan de skulle re-

sponderer på Jesus, nu hvor han var genkendelig og dog forandret, ligesom ved forklarelsen på bjerget i 

kap 17.101 Problemet med denne anden forklaringsmodel er, at Matthæus ikke gør nogen pointe ud af at 

skildre Jesu opstandelseslegeme, og denne tolkning mangler derfor opbakning fra konteksten. 

Mht. tredje forklaringsmodel foreslår Müller, at disciplenes tvivl går på ”den stilling i verden, som den 

ophøjedes befaling anbringer disciplene i”.102 Han underbygger denne forståelse med, at Jesu ord ”evdo,qh 

moi pa/sa evxousi,a” (mig er givet al magt) i 28,18 netop imødekommer en sådan tvivl. Müller pointerer 

endvidere, at det ligesom i 14,31, hvor ”dista,zw” (tvivle) også nævnes, ikke er synet af Jesus der over-

vinder troen, men Jesu eget ord.103 Men Carson afviser denne tilgang, da vers 17 i missionsbefalingen 

ifølge ham har tematisk slægtskab med vers 16 og ikke med vers 18.104 Men selvom argumentet med de 

følgende vers skulle falde, er anliggendet stadig aktuelt. For læseren af Matthæusevangeliet er der sta-

dig et spørgsmål som er uafklaret. Jesu har tidligere forudsagt sin lidelse og død,105 og han har forudsagt, 

at disciplene ville svigte ham (26,31f). Videre berettes der om, hvordan disciplene alle sammen svigtede 

på det groveste (26,56.69ff). Det er kun naturligt, hvis deres tilbedelse af den opstandne Jesus er blan-

det med tvivl om, hvad påskens begivenheder har af betydning for deres fremtidige situation. Med på-

skens begivenheder mener jeg både disciplenes svigt og Jesu død og opstandelse, da begge dele ligger i 

perikopens umiddelbare kontekst. Der ligger i teksten ingen markører, som berettiger til at fremhæve 

det ene på bekostning af det andet, og det er oplagt, at begge dele giver disciplene anledning til tvivl 

angående deres fremtidige situation. Der er sket så meget siden de sidst talte med Jesus, at der ifølge 

Hagner er opstået en kognitiv dissonans,106 og France kommenterer: ”the conflicting instinct to worship 

                                                           
101 France 2007, 1112 
102 Müller 2000, 578 
103 Müller 2000, 579 
104 Carson 1995b, 593 
105 16,21ff; 17,22f; 20,18f; 26,2 
106 Hagner 1995, 885 
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the risen Jesus and to avoid a potentially embarrassing encounter make very human sense in this con-

text”.107 Angående disciplenes tvivl kan vi derfor konkludere med Carson: 

 

They still were hesitant; and their failure to understand his repeated predictions of his resurrec-
tion, compounded with their despair after his crucifixion, worked to maintain their hesitancy 
for some time before they came to full faith. Jesus’ resurrection did not instantly transform 

men of little faith end faltering understanding into spiritual giants.108 

3.5.6. Tilbedende og tvivlende disciple 

Tilbage står nu at uddestillere, hvad den viden vi nu har fået om disciplenes tilbedelse og tvivl kan sige 

os om det discipelskab, der skitseres i Matthæusevangeliet. Uanset om man i portrætteringen af disci-

plene i spændingen mellem tilbedelse og tvivl som Müller kan skimte situationen i en matthæusmenig-

hed,109 så kan det ikke betvivles, at det er disse disciple, der i de følgende vers får overdraget den fort-

satte ledelse af Jesus-bevægelsen. Matthæus har dermed tegnet et billede af discipelskabet, som læse-

rene af evangelieskriftet kan spejle sig i. 

I beskrivelsen af disciplenes tilbedelse (v.17a) har vi fået oplyst: 

• at de underordner sig hans autoritet 

• at de anerkender hans guddommelighed. 

• at de tror på, han er opstået fra de døde.  

Samtidig er disciplene portrætteret som tvivlende (v. 17b). Når dette belyses af konteksten, giver det os 

følgende billede af disciplene: 

• De er tvivlende overfor, hvad betydningen er af Jesu død og opstandelse. 

• De er tvivlende overfor, hvad deres svigt får af betydning for deres relation til Jesus. 

• De er tvivlende overfor, hvor deres fremtid med Jesus vil føre dem hen.  

Matthæus skitserer altså et discipelskab som er spændt mellem tilstrækkelig med tillid til at tilbede og 

underlægge sig på den ene side og på den anden side tvivl, usikkerhed og tøven. Matthæus kommer 

ikke med noget svar på denne spænding, så læseren lades tilbage med dilemmaet. Hagner konkluderer, 

at Matthæus dermed beskriver den spænding mellem tilbedelse og handlingslammelse som alle disciple 

kæmper med.110 

At det er disse disciple, Jesus har sat stævne, giver os en fornemmelse af, at relationen mellem Jesus og 

disciplene er båret af nåde fra Jesus side. Matthæus’ skildring af disciplenes fejl og misforståelse op 

                                                           
107 France 2007, 1112 
108 Carson 1995b, 594 
109 Müller 2000, 578 
110 Hagner 1995, 885 



   Discipel (vb.) 26  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

gennem evangelieskriftet, spejler samtidig Jesus som en nådefuld og barmhjertig mester. At være disci-

ple er ikke en status man får, når man har opnået tilnærmelsesvis perfektion. Discipelskab er en status, 

hvor man har en relation til Jesus men samtidig er i gang med at lære. Forud for missionsbefalingen har 

disciplene netop svigtet i påsken og de er stadig tvivlende. Men samtidig tilbeder de Jesus som den op-

standne, og de har tilstrækkelig med tillid til ham til at følge hans instruktion om at gå til Galilæa. Det er 

troen og ikke tvivlen der sætter dagsordenen. 

France gør opmærksom på sammenhængen mellem udsendelsen af disciplene i 28,16-20 og “the com-

missioning narratives which occur throughout the OT where God’s often reluctant and inadequate serv-

ants are sent out to fulfill his purpose with the assurance of his empowering and his presence to go with 

them; such stories are told notably of Abraham, Moses, Joshua, Gideon, Samuel, Isaiah, and Jeremi-

ah”.111 Han pointerer endvidere, at de GT-lige fortællinger markerer begyndelsen og ikke afslutningen på 

personernes tjeneste.112 Så selv om missionsbefalingen forekommer i afslutningen af evangelieskriftet, 

så fremhæver det tematiske fællesskab med de GT-lige sendelsesberetninger den pointe, at for disciple-

ne er beretningen begyndelsen på noget nyt, som ligger foran. Når fokus som i dette speciale er disci-

pelskab, må vi derfor holde i mente, at beretningen ikke kun er en afslutningen, men en begyndelse på 

en ny fase i disciplenes tjeneste. 

Matthæus har nu tegnet scene for missionsbefalingen op for os i vers 16. I vers 17 har han præsenteret 

disciplene som scenens statister. Nu lader Matthæus i vers 18 hovedpersonen træde frem. 

3.6. Detaileksegese til vers 18 

I vers 18 træder Jesus frem til disciplene og præsenterer sig med ordene: ”Til mig er givet al magt i him-

melen og på jorden”. Vi husker, at disciplene var kommet til Galilæa med tvivl og uopgjorte svigt, hvilket 

har givet en distance mellem Jesus og disciplene. Hagner bemærker, at det var Jesus, der kom (pro-

selqw.n) til disciplene. ”Jesus […] takes the initiative to reestablish an intimate relationship with 

them”.113 Müller fæstner sig ved, at det var Jesus og ikke disciplene der overvandt distancen med den 

efterfølgende befaling.114 Sidste gang Matthæus berettede om disciple, der var på et bjerg sammen med 

Jesus, var ved forklarelsen på bjerget (17,1-8). Her blev disciplene grebet af frygt, men også her var det 

Jesus, der kom til disciplene og beroligede dem med sit ord. Det er værd at bemærke, at det er de ene-

ste to gange i Matthæusevangeliet at verbet ”prose,rcomai” (kom) bruges med Jesus som subjekt (17,7 
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112 France 2007, 1110 
113 Hagner 1995, 886 
114 Müller 2000, 579 
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og 28,18). Alle andre steder, er det andre der tager initiativet til at komme til Jesus, men i forholdet til 

disciplene er det disse to steder Jesus, der tager initiativet.  

France fremhæver, at formålet i 28,18 er dels at genoprette den brudte relation115 og dels at lægge di-

sciplenes fejl bag dem, ”swallowed up in the much greater reality of the mission to which they are now 

called”.116 Matthæs viser med sin portrættering af Jesus, at han forstår den spænding mellem tilbedelse 

og tvivl, som er disciplenes kamp, samt at han ved, at de har brug for vished om, at Jesus er Herre over 

alt og altid er hos dem.  

3.6.1. Ekko af Danielsbogen 7,14 

Majoriteten af eksegeter ser et ekko af Dan 7,13-14 i missionsbefalingen.117 Davies & Allison fremhæver 

følgende ligheder mellem teksterne:118 

• Har fælles vokabular (evdo,qh, evxousi,a, pa,nta ta. e;qnh). 

• Har samme rækkefølge af ord (evdo,qh + personligt pronomen i dativ + evxousi,a). 

• Refererer til en form for himmelsk triade (Dan: den gamle af dage, menneskesønnen, englene; 

Matt: Faderen, sønnen, Helligånden) 

• Ordet ”pa/j” (al/alle) bruges gentagende gange (Dan: 2 gange; Matt: 4 gange). 

• Der overføres magt fra en guddommelig figur til en ”quasi-human” figur efter en kamp og sejr. 

• Beretter om en begivenhed med konsekvenser for alle folkeslag. 

• Beretter om tilbedelse af og tjeneste for den centrale figur i teksten. 

Matthæus er flere steder tydelig i sine allusioner til menneskesøns-figuren i Danielsbogen,119 for dermed 

at skitserer Jesus som opfyldelsen af den gammeltestamentlige profeti. Matthæus bruger betegnelsen 

”ò uìo.j tou/ avnqrw,pou” (Menneskesønnen) ikke mindre end 32 gange120, hvorimod Markus kun bruger 

den 12 gange. Det må derfor siges at være en selvstændig matthæisk pointe at illustrere Jesus som 

menneskesønnen i Dan 7.121 Men der sker et skifte i referencerne til Dan 7 i løbet af Matthæusevangeli-

et. I 26,64, hvor Jesus er til forhør før sin korsfæstelse, omtales menneskesønnens ophøjelse og herre-

                                                           
115 Jfr. indikationen i ordet til kvinderne i 28,10 
116 France 2007, 1112 
117 Carson 1995b, 595; Davies & Allison 1997, 682; France 2007, 1112; Hagner 1995, 886; Müller 2000, 579; Krentz 
2004, 27 
118 Davies & Allison 1997, 683. Referencerne drags til den græske tekst i LXX. 
119 Müller 2000, 579 henviser til 16,28; 26,64 og Davies & Allison henviser til 24,30; 26,64.  
120 Müller 2000, 233 
121 Dette er dog et spørgsmål som diskuteres. Müller mener ikke at termen har nogen medbetydning, men blot er 
en ”indholdsløs omskrivning for den talende”; Müller 2000, 233ff. For argumentation for termes som kristologisk 
titel se f.eks. Davies & Allison 1991, 43ff. og Hagner 1993, 213ff.  
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dømme som fremtid med udtrykket: ”avpV a;rti” (fra nu af).122 Med den ingressive aorist i vers 18 (”ev-

do,qh”, ”er givet”) indikeres, at det som var lovet nu er sket. France forklarer: “now what had been a vi-

sion for the future, albeit the imminent future has become present reality. The risen Jesus, vindicated 

over those who tried to destroy him, is now established as the universal sovereign”.123 Desuden beretter 

Matthæus, at Jesus også har fået givet magt over himmelen, hvilket ikke var en del af perspektivet i Dan 

7. 

Hele referencen til Dan 7 sætter missionsbefalingen ind i en frelseshistorisk sammenhæng. Den frelse, 

som tidligere er blevet omtalt som fremtid, er blevet nutid. Samtidig er referencen med til at understre-

ge, at magtoverdragelsen til Jesus er sket på baggrund af en forudgående kamp, lidelse og sejr.124 Denne 

sammenhæng er vigtig, da det skitserer discipelskabet som opfølgningen på en afgørende frelseshisto-

risk begivenhed og som startskuddet til en ny frelseshistorisk epoke. 

3.6.2. Hvad er det nye ved Jesu magt i Matthæusevangeliet 28,16-18? 

Jesus siger i 28,18, at han er blevet givet al magt (evdo,qh moi pa/sa evxousi,a). Verbet jeg oversætter med 

”er blevet givet” er i passiv, og det er derfor ikke en magt som Jesus selv har taget, men en anden agent 

har givet den til ham. Hagner anfører, at det er Gud, der er det handlende subjekt bag magtoverdragel-

sen.125 Men i 11,27 siger Jesus: ”Alt har min fader overdraget (paredo,qh)126 mig”, og i 11,25 beskrives 

Faderen også som himmelens og jordens herre. Jesu magt har været omtalt ofte igennem evangeliet, og 

har været et gennemgående træk for hele hans tjeneste.127 Spørgsmålet er derfor, om der overhovedet 

er sket noget nyt siden starten af Jesu virke. Hvornår er magtoverdragelsen i 28,18 sket og hvad er bag-

grunden? Carson fremfører, at det er direkte forkert, at opstandelsen tildeler Jesus en usammenlignelig 

større autoritet, end den han havde før.128  

Alligevel er flertallet af eksegeter enige om, at påskens begivenheder, som Matthæus lige har skildret, 

og ikke mindst Jesu opstandelse fra de døde, er den nye landvinding, som danner basis for proklamatio-

                                                           
122 Jfr. også 16,28 og 24,30ff. Alle tre steder beskrives det, at de tilstedeværende skal opleve dette.  
123 France 2007, 1113. Carson afviser Frances brug af 26,64 i denne sammenhæng, med henvisning til, at verset 
ikke omhandler påskens begivenheder med parusien. Carson 1995b, 595. Jeg mener Carson forsimpler diskussio-
nen da Jesu (konge-)magt så vel som Guds rige bedst lader sig forklare ud fra hermeneutikken i konceptet: ”allere-
de/endnu-ikke”. 
124 Carson 1995b, 595 
125 Hagner 1995, 886 
126 Ifølge Bauer sub verbo paradi,dwmi §3 er objektet ikke magt på dette sted med derimod viden. Ordet forklares 
med: ” to pass on to another what one knows, of oral or written tradition, hand down, pass on, transmit, relate, 

teach”. 
127 Carson 1995b, 594 anfører følgende skriftsteder: 7,29; 10,1.7f; 11,27; 22,43f; 24,35. 
128 Carson 1995, 594 
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nen i 28,18.129 Matthæus har flere gange markeret opstandelsen og ophøjelsen med udtrykket ”avpV 

a;rti” (fra nu af, 23,39; 26,29.64).130 Missionsbefalingen finder sted på den anden side af det skærings-

punkt. France taler om, at Jesus har modtaget autoritet på baggrund af sin lydighed mod sin fars vilje, 

selv om den indebar korset.131 Hagner fremhæver, at den opstandne Jesus ikke har en magt af en ny og 

anden kategori, men hans magt hviler på den nye basis, som hans opstandelse udgør i frelseshistori-

en.132 Müller bruger udtrykket, at der er sket en uddybning af den myndighed, som også var overdraget 

Jesus før påsken (11,27),133 og der er dermed ikke tale om en kvalitativ anden myndighedsoverdragelse. 

Carson tilføjer, at det ikke i sig selv er Jesus magt, der er blevet større, men nærmere den sfære i hvilken 

hans absolutte autoritet nu udfoldes: både himmel og jord.134 Carson citere også Paulus’ tolkning i Filip-

perbrevet kap. 2 af sammenhængen mellem Jesu død, opstandelse og ophøjelse i magt: ”Kristus Jesus 

[…] tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig […] og blev lydig indtil døden på et kors. Derfor 

(dio.) har Gud ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne”.135 Præcis dette princip har Jesus 

fremhævet gentagne gange ifølge Matthæus’ evangeliefortælling,136 f.eks. 23,12: ”den der ydmyger sig 

selv (tapeinw,sei), skal ophøjes (ùywqh,setai)” eller 20,28: ”menneskesønnen er ikke kommet for at lade 

sig tjene(diakonhqh/nai), men (avlla.)for selv at tjene og give sit liv (dou/nai th.n yuch.n auvtou/)”.  

Der er altså både kontinuitet og diskontinuitet mellem den magt Jesus har før og efter sin opstandelse. 

Kontinuiteten består i, at det kvalitativt er den samme magt der er tale om. Diskontinuiteten består i, at 

Jesus i sin korsdød har demonstreret sin magtudøvelse ved at give sit liv, hvilket Gud har kvitteret for 

ved at ophøje ham og uddybe den magt han havde. For Matthæusevangeliets læsere, som tidligere i 

evangelieskriftet har læst Jesu undervisning om, hvordan magt skal udfolde sig, må dette paradigme 

klinge med, når det i 28,18 skildres, at Jesus har fået givet suveræn magt. Jesus er selv en bekræftelse på 

dette paradigme, og det er et aksiomatisk komponent i den tjeneste disciplene nu sendes ud med. I 

diskussionsafsnittet om magt i andel hoveddel vil jeg nærmere behandle spørgsmålet om, hvilken be-

tydning det har for disciplenes opgave med at disciple, at Jesus er givet al magt. 

                                                           
129 Se f.eks. Hagner 1995, 886; Morris 1992, 745; Müller 2000, 579 
130Jfr. Müller 2000, 579 
131 France 2007, 1113 
132 Hagner 1995, 886 
133 Müller 2000, 580 
134 Carson 1995b, 594 
135 Fil. 2,5ff. Carson 1995b, 595; Morris 1992, 746 
136 18,4; 20,26f; 23,11f. 
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3.6.3. Opsamling på vers 18 

I vers 18 ser vi Jesus, der kommer sine tilbedende og tvivlende disciple i møde. Disciplenes usikkerhed 

og svaghed til trods proklamerer Jesus med stor selvsikkerhed sin suveræne magt. Jesus gav afkald på 

magtens privilegier i sin korsdød, og Gud har derfor oprejst ham fra døden og udvidet hans magt. Gud 

havde givet Jesus magt fra han kom til verden,137 men med hans opstandelse er magten mere specifikt 

manifesteret. Da Jesus har proklameret denne magt i vers 18, uddelegerer han den straks i de følgende 

vers. På den måde danner Matthæus med vers 18 bindeled mellem opstandelsen som kulminationen på 

Jesu tjeneste og disciplenes mission, som udfoldes i de følgende vers. Han knytter med andre ord kristo-

logien sammen med ekklesiologien. Allusionerne til Dan 7, der portrætterer perikopen som en frelseshi-

storisk begivenhed, er derfor helt på sin plads.  

I de følgende vers introducerer Jesus som universets Herre den næste epoke af sin universelle frelses-

plan.  

3.7. Detaileksegese til vers 19 

Vers 19 knytter med konjunktionen ”ou=n” (derfor) befalingen i vers 19 og 20 til udsagnet om Jesu magt i 

vers 18. Bauer138 anfører, at konjunktionen indikerer: “that what it introduces is the result of or an in-

ference”. Carson bemærker, at selv hvis Matthæus havde udeladt konjunktionen, ville vers 19 alligevel 

fremstå som en logisk følge af proklamationen af universel magt i vers 18, af følgende grunde:139 

• Jesu ophøjelse til universel hersker tjener som en eskatologisk markør, der indleder begyndelsen 

af en tilsvarende universel mission. 

• Jesu suveræne autoritet er grundlaget for, at hans disciple kan gå i frimodighed. 

Morris fremhæver, at Jesus i vers 19 redegør for de konsekvenser som hans magtoverdragelse har for 

hans efterfølgere.140 Følgevirkningerne af Jesu autoritative status fremhæves også med verbet ”po-

reuqe,ntej” (gå). Jesu universelle magt, som lige er proklameret, er ikke en statisk overhøjhed, som kun 

eksekveres i en metafysisk sfære (ouvrano,j). Jesu magt er derimod dynamisk og den har et formål som 

gælder alle folk (pa,nta ta. e;qnh). Han introducerer nu på baggrund af hans universelle magtoverdragelse 

næste kapitel i den redningsplan, han startede sit offentlige virke med at proklamerer: ”h;ggiken h ̀basi-

                                                           
137 Dette understreger Matthæus ved at skildre Jesus som en konge allerede i starten af evangeliet. Dels ved 
slægtstavlen, der understreger Jesus slægtsskab med kong-David (1,1-17). Dels ved at vismændene titulerer Jesus-
barnet som Jødernes nyfødte konge (2,2) 
138 Sub verbo ou=n    §1 
139 Carson 1995b, 595 
140 Morris 1992, 746 



   Discipel (vb.) 31  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

lei,a tw/n ouvranw/n” (himlenes kongerige er kommet nær, 4,17). Han holder ikke magten for sig selv men 

inddrager disciplene. 

3.7.1. Hvem er discipelskabets objekt? 

Jesus inddrager disciplene og delagtiggør dem i sin plan. Men hvem skal disciplene inddrage? Hvem er 

discipelskabets objekt? Svaret i missionsbefalingen er ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk). 

I matthæusforskningen er et af temaerne, hvorvidt missionens objekt er det jødiske folk eller alle folk, 

samt hvornår og hvordan dette ændres i løbet af evangelieskriftet.141 Det specifikke tema om partikula-

risme og universalisme i Matthæusevangeliet som helhed, ligger uden for denne afhandlings hovedfokus 

og vil derfor ikke blive behandlet til bunds. Jeg vil her blot fremhæve, at trods de partikularistiske ud-

sagn tidligere i evangelieskriftet (10,5f; 15,24.26) er det universalistiske udblik massivt tilstede fra første 

side. Det være sig de 4 ikke-israelitiske kvinder i Jesu genealogi (1,1-17); besøget af de vise mænd fra 

Østerland (1-12); udsagnene om at disciple er ”jordens salt og verdens lys” (5,13f); centrionen i Ka-

pernaum, som foranlediger, at Jesus udbryder, at mange hedninger skal komme og sidde til bords med 

patriarkerne (8,5-13); lignelsen om sæden (=Rigets børn) der sås i marken (=verden) (13,38); den kanaa-

næiske kvinde (15,21-28); udsagnet om at evangeliet om Riget skal prædikes i hele verden og for alle 

folkeslag (24,14; 26,13); centrionen ved Jesu kors, som bekender, at Jesus er Guds søn (27,54). For Mat-

thæusevangeliets læsere kan det derfor ikke komme som en overraskelse, at disciplene skal disciple alle 

folk.  

I spørgsmålet om hvem der er discipelskabets objekt mangler vi stadig en afklaring af, hvad det i betyder 

i praksis for disciplenes discipelskab, at de er sendt til alle folk. Dette spørgsmål vil jeg behandle nærme-

re i diskussionsafsnittet: ”Missionærbefalingen?”, hvor jeg også vil komme med en nærmere analyse af 

ordene ”poreuqe,ntej” (gå) og ”pa,nta ta. e;qnh”(alle folk).  

3.7.2. Hvad vil det sige at disciple? 

Hvor ovenstående afsnit omhandler discipelskabets objekt, altså discipelskabets hvem, vil jeg i dette 

afsnit stille skarpt på discipelskabets hvad. Det helt centrale i missionsbefalingen er hovedverbet i vers 

19, som står i imperativ: ”maqhteu,sate” (discipel). Dette verbum er typisk for Matthæus142 og får her en 

meget central placering i den afsluttende og opsummerende applikation af evangelieskriftet. Verbet skal 

derfor undersøges nærmere.  

                                                           
141 Jfr. bl.a. McKnight 1992, 536ff. 
142 Jfr. 13,52; 27,57. Det eneste sted verbet forekommer i NT udover hos Matthæus er i Acta 14,21 
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Bauer143 forklarer ordets betydning med: ”to cause one to be a pupil, teach”. Det drejer sig altså om at 

oplære elever eller lærlinge. At være discipel er at være lærling, og at gøre disciple vil sige at oplære 

lærlinge. I den danske oversættelse fra 1992 lyder det fra Jesus, at folkeslagene skal gøres til mine disci-

ple.144 I grundteksten står der ikke noget om, at det skal være mine altså Jesu disciple. Men meningen er 

god nok, selv om ordet er en tilføjelse. Det bemærkelsesværdige i denne befaling om at gøre disciple er 

nemlig, at disciplene stadig selv tituleres som disciple.145 Der er ikke tale om færdiguddannede lærlinge, 

som nu selv har dimitteret som mestre og nu ikke længere selv er disciple. Disciple er stadig disciple af 

Jesus, de er stadig i lære. Men samtidig skal de nu disciple andre. De er med andre ord både lærlinge og 

læremestre på samme tid. De er disciple, der discipler. Derfor vil de folk som er disciplenes disciple også 

indirekte være Jesu disciple, hvilket også bliver tydelig i den efterfølgende uddybning med dåb og oplæ-

ring. Men det banebrydende i Jesu discipelbefaling i dette vers er, at han her giver sin egen funktion af 

læremester videre til sine efterfølgere. Hermed understreges den dobbeltrolle, som disciplene befinder 

sig i efter missionsbefalingen, nemlig, at de er både lærlinge og læremestre. Enhver kristen er både di-

scipel og kaldet til at disciple. Enhver kristen er i gang med at lære af Jesus, og enhver kristen er i gang 

med at lære det videre, som vedkommende selv er blevet oplært i. Alle Jesu disciple er kaldet til at gøre 

andre til det de selv er: disciple af Jesus.146  

Matthæus har tidligere beskrevet denne dynamiske vekselvirkning med orden: ”evk ga.r tou/ peris-

seu,matoj th/j kardi,aj to. sto,ma lalei/Å ò avgaqo.j a;nqrwpoj evk tou/ avgaqou/ qhsaurou/ evkba,llei avgaqa,” 

(For hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode 

forråd, 12,34b-35a). Dette kunne forstås som omhandlende forkyndelse, men discipelbefalingen i kap. 

28 kvalificerer denne forståelse. Müller forklarer: 

 

Selve befalingen tager sigte på forhold, der kan opbygge menigheden, nemlig fastholdelsen af, 
at det kommer an på at gøre Jesu himmelske Faders vilje. Det er med andre ord opfølgningsar-
bejdet, det gælder; det er ikke tilstrækkeligt blot at forkynde ordet. Der skal også skabes ram-
mer for, at det kan få lejlighed til at bære frugt.147  

 

Jesus har selv tidligere pointeret, at disciplene er kendetegnet ved, at de gør hans himmelske fars vilje 

(12,46-50). France pointerer angående discipeskabet: “It is not enough that the nations hear the mes-

sage; they must also respond with the same wholehearted commitment which was required of those 

                                                           
143 Sub verbo maqhteu,w    §2 
144 Denne danske oversættelsestradition går kun tilbage til Thomas Skat Rørdams oversættelse fra 1886; Müller 
2000, 580 
145 Jfr. f.eks. vers 16. 
146 Carson 1995b; 596 
147 Müller 2000; 581. Citatet fra 12,34f. står også i umiddelbar sammenhæng med omtalen af at bære frugt; jfr. v. 
33f. 
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who became disciples of Jesus during his ministry”.148
 Det at disciple er altså en praktisk sag, som har 

med konkret hverdagsliv at gøre og ikke kun med antagelse af bestemte standpunkter. Hvordan Mat-

thæus skildrer, at dette håndværk ret praktisk skal udføres, vil jeg vente med at udfolde til diskussions-

afsnittet i specialeafhandlingen.149 Her vil jeg blot opsummere, at disciplene selv skal oplære andre i den 

praksis, de har lært af Jesus deres læremester. De skal være disciple der discipler andre disciple. Det er 

det centrale i den levemåde, der karakteriserer discipelskabets hvad. I den næste sætning begynder 

Matthæus at udfolde discipelskabets hvordan. 

3.7.3. Hvordan discipler man? 

Efter hovedverbet ”maqhteu,sate” (disciple), følger to sætninger som starter med participierne ”bap-

ti,zontej” (døbe) og ”dida,skontej” (lære). Hvor det første participium i sætningen ”poreuqe,ntej” (gå) står 

som ledsagende omstændighed til hovedverbet,150 er dette ikke tilfældet med de efterfølgende partici-

pier. For det første står participierne i nutid ligesom hovedverbet, for det andet kommer participierne 

efter hovedverbet. Det er derfor oplagt at tolke participierne som instrumentale adverbielle participier, 

der angiver midlet.151 Denne tolkning af participierne kommer også til udtryk i min oversættelse, hvor 

jeg f.eks. har oversat ”bapti,zontej” (døbe) med: ”ved at døbe”. Man discipler ved at døbe og oplære. 

Carson er ikke enig i at døbe og lære er midler hvorved man gør disciple, men i stedet mener han, at 

discipelskabet karakteriseres ved dåb og oplæring.152 Desuden indlæser Carson, at der før dåben og op-

læringen har fundet en forkyndelse sted, som har ført frem til en tro. Responsen på denne tro er så då-

ben og oplæring.153 Denne forståelse forklarer ham med, at participierne ikke skulle have imperativisk, 

da de efterfølger hovedverbet. Han forklarer, at der hverken er et ”kai.”(og) eller en anden partikel, der 

knytter participierne til hovedverbet og foreslår derfor, at participierne skal ses i afhængighed af hinan-

den i stedet for af hovedverbet. Han medgiver dog, at relationen til hovedverbet er svær at forklare.154 

Carson medgiver også, at det ville ødelægge sætningens mening at skille dåb fra discipelskab, og forkla-

rer, at dem der bliver disciple skal døbes.155 

Jeg mener ikke Carsons forståelse holder. Dels er hans argumentation med hensyn til participiernes be-

tydning meget svagt underbygget. Dels bliver det i Carsons udlægning utydeligt, hvem der skal tage ini-

                                                           
148 France 2007; 1115; jfr. også 8,19ff; 19,21f. 27ff. 
149 Jfr. diskussionsafsnittet: “maqhteu,w” - håndværket at gøre disciple 
150 Jfr. diskussionsafsnittet: Missionærbefalingen?  
151 Jfr. min forklarende note til disse participier i oversættelsen. 
152 Carson 1995b, 597 
153 Carson 1995b, 597 
154 Carson 1995b, 597 
155 Carson 1995b, 597 
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tiativet til dåben og oplæringen, når de forklares som en respons på et discipelskab, der springer ud af 

en indforstået evangelieforkyndelse eller som karakteristika for discipelskabet.156 Det må fastholdes, at 

disciplene er subjekt for både disciplingen, dåben og oplæringen. 

De fleste andre eksegeter tolker da også ”bapti,zontej” (døbe) og ”dida,skontej” (lære) som midler, der 

forklarer, hvordan man discipler. France tolker ”bapti,zontej” (døbe) og ”dida,skontej” (lære) som partici-

pier underordnet hovedverbet, og på den måde forklarer de processen med at disciple.157 Og Hagner 

fremhæver, at participiernes underordnede position bevirker, at de har imperativisk betydning fra ho-

vedverbet.158 Også Müller læser teksten sådan, at discipling bestemmes ved ”bapti,zontej” (døbe) og 

”dida,skontej” (lære), og han konkluderer, at dåben er en forudsætning for at være discipel.159 

Vi vil derfor i næste afsnit se på, hvordan dåben hænger sammen med det at være discipel og gøre di-

sciple. 

3.7.4. Discipel ved at døbe dem 

France fæstner sig ved rækkefølgen af dåb og oplæring, hvor dåben kommer først. Han sammenholder 

det med den modsatte rækkefølge, hvor dåben både i kirkens historie og i mange kirker i dag forekom-

mer efter en periode med oplæring. På den måde bliver dåben mere ”a graduation ceremoni than an 

initiation”.160 Matthæus præsenterer her en anden model, hvor dåben er starten på en kontinuerlig 

læringsproces. At være kristen er at være discipel, og en discipel er en lærling. En lærling er ikke udlært, 

men en som fortsætter med at lære.161 Derfor pointerer France: “the Christian community is a school of 

learners at various stages of development”.162 Derfor er Jesus missionsbefaling til sine efterfølgere også 

koncentreret om at disciple andre. Hagner forklarer: “the emphasis in the commission thus falls not in 

the initial proclamation of the gospel, but more on the arduous task of nurturing into the experience of 

discipleship”.163 Og netop fordi discipelskab er knyttet op på Jesu, kommer dåben før oplæringen.164 En 

discipel er en der lærer af Jesus, men også en efterfølger af Jesus. Morris forklarer: 

 

 

                                                           
156 Man kunne forledes til at tro, at Carson læser sin egen Ordo salutis (Latin: "frelsens rækkefølge") ind i eksege-
sen af missionsbefalingen.  
157 France 2007, 1115 
158 Hagner 1995, 886. 887 
159 Müller 2000, 581 
160 France 2007, 1116 
161 Morris 1992, 746 
162 France 2007, 1116 
163 Hagner 1995, 887 
164 Kvalbein 1988, 52 
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The life of a disciple is different because of his attachment to Jesus. The Master is not giving a 
command that will merely secure nominal adherence to a group, but one that will secure 
wholehearted commitment to a person. In the first century a disciple did not enroll with such-
and-such a school, but with such-and-such a teacher.  

 

Jesus’ disciples are people for whom a life has been given in ransom (20,28) and who are committed to 

the service of the Master”.165 Relation til Jesus er fundamental afgørende for discipelskabet, derfor star-

ter opgaven med at disciple andre også med at døbe dem. Det er på basis af den relation, at den fortsat-

te discipling kan finde sted.  

Som vi har set, er dåben en forudsætning for at være discipel.166 Derfor kan det undre, at Matthæus ikke 

har nævnt dåb siden kap. 3, hvor den omtales i sammenhæng med Johannesdøberen.167 Nogle har der-

for ment, at omtalen af dåben i kap. 28 er en senere tilføjelse og ikke Matthæus’ egen.168 Dette modsi-

ges dog af, at det lige siden pinsedagen har været praksis blandt disciplene at blive døbt, når man blev 

en discipel, og dåbens historicitet underbygges dermed af dens plads i den tidlige kirke.169 France frem-

hæver, at det i Acta og Paulus’ breve også kan ses, at dåben er det ubestridte initiationsritual i den tidli-

ge kirke.170 For Matthæusevangeliets læsere har dåb formentlig være fuldstændig normal og derfor ikke 

krævet nogen yderlig forklaring,171 men i evangelieskriftets litterære kontekst forekommer den noget 

abrupt. Men Matthæus har ladet læserne forstå, at Johannesdøberens efterfølger skulle foretage dåb 

(3,11), så hvis ikke Jesus skulle tage initiativ til dåb, ville dette udsagn stå som et uforløst spørgsmål i 

evangelieskriftet. Samtidig er det også tydelig, at Johannes’ dåb er en anden slags – en vanddåb ”eivj 

meta,noian”(til omvendelse, 3,11). Jesus dåb er beskrevet som en dåb ”evn pneu,mati ag̀i,w| kai. puri,\” (i 

Helligånd og ild, 3,11). France konkluderer: “Now the full-blown rite of Christian baptism is introduced 

without any indication that this is something new”.172  

3.7.5. Dåb i Guds navn 

I dette afsnit vil jeg analyserer, hvad det betyder for discipelskabet at være døbt og at døbe i Faderens, 

Sønnens og Helligåndens navn.173 Navne havde en langt større betydning i Mellemøsten på Matthæuse-

                                                           
165 Morris 1992, 746 
166 Jfr. bl.a. Müller 2000, 581 
167 Dåb omtales 6 gange i kap. 3 
168 Morris 1992, 747 
169 Hagner 1995, 887; Morris 1992, 747  
170 France 2007, 1116; jfr. også Acta 2,38.41; 8,12.36-38; 9,18; Rom 6,3-4; 1. Kor 1,13-17 
171 France 2007, 1116 
172 France 2007, 1116 
173 Jeg hæfter mig her ved tale om dåben i ”Guds” navn, da ”o;noma” (navn) i ental understreger enheden mellem de 
tre, jfr. Hagner 1995, 888; Müller 2000, 582. Det betyder samtidig, at spørgsmålet om trinitetsteologi på baggrund 
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vangeliets tid, end de har i den vestlige kulturkreds i dag, hvor navnet groft sagt er betegnelser, vi bru-

ger til at skille den ene person fra den anden. Derfor må vi først have en forståelse af, hvad der ligger i 

Matthæus’ forståelse af ”o;noma” (navn), for at forstå hvad der ligger i dåbsbefalingen. 

Allerede i starten af evangeliet, beskrives det, hvordan betydningen af navnene ”VIhsou/j” (Jesus, 1,21) og 

”VEmmanouh,l” (Immanuel, 1,23) fremhæves. Navnet på personen siger noget om den persons liv og det 

personen står for. F.eks. er det at samles i nogens navn udtryk for at samles omkring den person og det 

vedkommende står for.174 Bauer175 forklarer: “to the name = to the account (over which the name 

stands). Then the deeds of love, although shown to humans, are dedicates to God”. Når man tager imod 

et barn, der bærer Jesu navn, tager man imod Jesus selv (18,5).  

Samtidig repræsenterer man den, hvis navn man bærer. Man bærer personens renommé og kan handle 

på personens vegne. Man kan f.eks. komme i Herrens navn (21,9; 23,39), tale falsk I et navn (24,5), gøre 

forskellige gerninger på vegne af et navn (7,22). Men man kan også blive udsat for ubehagelige ting pga. 

det navn man repræsenterer (10,22; 24,9), og navnet kan få konsekvenser for de prioriteringer man må 

gøre (19,29). At bærer en persons navn betyder at associeres med denne person på forskellige måder. 

Når Matthæus i 28,19 taler om at døbe i Guds navn, bruges præpositionen ”eivj” (i/indi/til). Dette indik-

erer, at der er tale om relation.176 Bauer177 forklarer: “those who are baptized become the possession of 

and come under the dedicated protection of the one whose name they bear”. Carson uddyber, at det 

betyder: “coming-into-relationship-with or a coming-under-the-Lordship-of”.178 Dermed betyder dåben 

”eivj to. o;noma [tou/ qeou/]” (i Guds navn) for det første, at den som døbes træder ind i Kristi pagts-

fællesskab, for det andet, at den døbte hører under Kristi kongedømme.179 Der er altså både en pagts-

dimension og en Gudsrige-dimension i dåben. 

Mht. pagts-dimensionen i dåben henfører Müller til den vulgærhellenistiske brug af ”eivj to. o;noma” (i 

navnet), som betegner det at skrive noget på ens regning. Han forklarer, at den døbte skrives på Fade-

rens, Sønnens og Helligåndens regning som købt og betalt.180 Man kommer ind i pagts-fælleskabet med 

Gud, hvor den døbte må lære af sønnen, at påkalde Gud som Fader (6,9), ja bliver sønnens broder 

(12,49f; 28,10) og dermed selv Guds barn (5,9.45). En discipels identitet vokser ud af denne relation.  

                                                                                                                                                                                           
af Matthæus’ dåbsformel ikke behandles i denne afhandling. For studier af dette spørgsmål henvises til France 
2007, 1116ff; Carson 1995b, 598; Müller 2000, 582; Hagner 1995, 888. 
Desuden vil jeg heller ikke analyserer betydningen af, at sønnen nu nævner sig selv mellem Faderen og Helligån-
den. 
174 18,20 jfr. Bauer Sub verbo o;noma §1d 
175 Sub verbo o;noma §1d 
176 Morris 1992, 747; France 2007, 1116 
177 Sub verbo o;noma §1d 
178 Carson 1995b, 597 
179 Carson 1995b, 597 
180 Müller 2000, 582 
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Mht. Gudsrige-dimensionen i dåben, pointerer Hagner, at det græske ”eivj to. o;noma” (i navnet) reflekte-

rer det hebraiske/aramæiske udtryk ”~vel.” (i navnet), som i kultisk sammenhæng betyder: ”fundamen-

tally determined by”.181 Den døbte har altså en status, hvor han er underlagt en andens ”evxousi,a” (auto-

ritet), og vi skal kun tilbage til 28,18 for at fastslå, at det er Jesu autoritet der er tale om. Det er på bag-

grund af den autoritet, at Jesus giver befalingen om at disciple. Og det er på vegne af denne autoritet og 

i den autoritet, som lægger i Guds navn, at den døbte udlever discipelskabet. En discipels praksis model-

leres under Jesu kongedømme, og denne praksis udføres i dette kongedømmes autoritet – i den Guds 

navn, som disciplen er døbt til at tilhøre. 

3.8. Detaileksegese til vers 20 

Jesu befaling til disciple om at disciple alle folk fortsætter i vers 20. I vers 19 har han forklaret, hvordan 

disciplingen for det første består af dåb, og i vers 20 beskrives det, hvordan disciplingen for det andet 

består af oplæring. Hvor dåben er et punktuelt initiations-ritual, er oplæringen en kontinuerlig proces.182 

I dåben sættes den døbte ind i livsfællesskab med den treenige Gud, i oplæringen lærer disciplen at om-

sætte det liv. Müller forklarer, at hvor dåben griber tilbage til kristenlivets kilde, anfører oplæringen 

vejen til den. Det er denne oplæring i vandringen som discipel, der nu stilles skarpt på. Kirken er et fæl-

lesskab af folk, der lærer,183 og kirkens praksis er at gøre disciple, ligesom Jesus selv gjorde det.184 Da 

denne oplæring er en vedvarende proces, er oplæringen den del af disciplingen som vil tage langt stør-

stedelen af disciplenes tid, da det kvantitativt er den største opgave i disciplenes discipelskab. Jeg vil 

derfor analysere, hvad indholdet er i den befaling om at oplære, som gives til disciplene i vers 20a.  

3.8.1. Discipel ved at lære dem at adlyde 

Disciplene skal lære andre ”threi/n” (at adlyde) det, som Jesus har befalet til dem. Lydighed har afgøren-

de betydning for Matthæus.185 F.eks. refereres i 5,19 ordene: ”Den, der bryder blot ét af de mindste bud 

og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder 

(poih,sh|) det og lærer (dida,xh|) andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget”.186 Lydighed er en central 

del af discipellivet i Himmeriget og dermed også en central del af det, som skal læres videre. Carson 

                                                           
181 Hagner 1995, 888 
182 France 2007, 1116 
183 France 2007, 1116 
184 Hagner 1995, 888 
185 Hagner 1995, 888; Desuden bruges verbet ”threi/n” (at adlyde) overhoved ikke hos de andre synoptikere, hvor-
imod 6 gange hos Mt.  
186 Jfr. også 7,15ff. og 7,24ff. 
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forklarer: “to disciple a person to Christ is to bring him into the relation of pupil to teacher, “taking his 

yoke” of authoritative instruction (11,29), accepting what he says as true because he says it, and submit-

ting to his requirements as right because he makes them”.187 Jesus er kongen i Himmeriget, og dem der 

tilhører ham må adlyde ham. Dermed er der et gensidighedsmoment i ”threi/n” (at adlyde), som kom-

mer til udtryk flere steder i Matthæusevangeliet (19,17; 23,3). Müller illustrerer denne pointe hos Mat-

thæus med at citat fra Johannesevangeliet: ”hvis nogen elsker mig, vil han holde mit ord”.188 Dette ly-

dighedsaspekt står centralt i discipelskabet og har derfor afgørende betydning for oplæringen.  

Oplæring i discipelskab er ikke kun formidling af viden om Jesus endsige viden om en række dogmer.189 

Det er også omsætning af dette i praktisk lydighed. Morris forklarer det på denne måde: ”Jesus is not 

speaking about education for education’s sake. He speaks of the taught as observing what Jesus has 

commanded. In other words, Jesus is concerned with a way of life”.190 Der er altså ikke blot tale om at 

afstå fra at overtræde en række forbud i passiv lovoverholdelse men om aktiv lydighed i efterfølgelse og 

discipelskab. Bauer191 foreslår endda, at ”thre,w” (at adlyde) også kan oversættes med ”fuldføre”, hvilket 

i endnu højere grad fremhæver det aktive aspekt i overholdelsen. Når det aktive, praktiske og livsnære 

aspekt er så centralt i det at være en discipel, giver det sig selv, at det at disciple ved at oplære ikke kun 

refererer til undervisning forstået som formidling af teoretisk viden. Dette aspekt ved disciplingen vil jeg 

behandle senere i diskussionen.192 

Nu vil jeg i næste afsnit analyserer hvem, der skal adlydes. 

3.8.2. Adlyd hvad Jesus har befalet  

Det er ikke disciplenes befalinger, der skal adlydes, men det er alt, hvad Jesus har befalet.  

Sætningen ”pa,nta o[sa evneteila,mhn ùmi/n” oversættes bedst med: ”alt hvad jeg overhovedet har befalet 

jer”.193 Det understreges altså, at disciple ikke selv kan selekterer i, hvad de vil adlyde, men alt hvad 

Jesus har befalet skal adlydes.194  

De skal adlyde og oplære i det Jesus befalede (evnte,llomai). En term der ofte er brugt i forbindelse med 

de ”evntolh,” (befalinger) som Gud gav Moses.195 Men i missionsbefalingens kontekst er fokus på Jesu 

                                                           
187 Citat af Broadus hos Carson 1995b, 595.  
188 Johs 14,23; Müller 2000 583 
189 Carson 1995b, 599 
190 Morris 1992, 749 
191 Sub verbo    thre,w §3 
192 Jfr. diskussionsafsnittet: “maqhteu,w” - håndværket at disciple 
193 Hagner 1995, 888 
194 Morris 1992, 749 
195 5,19; 15,3; 19,7; 22,36.38.40; France 2007, 1118 
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befalinger ikke på toraen.196 Instruksen står ikke i modsætning til toraen, men Jesus har givet en ny tolk-

ning (5,17-48), og nu gælder lydigheden hans ord.197 Fordringen Jesus kommer med om at adlyde hans 

befalinger, svarer til den autoritet, som Jahve har i det gamle testamente,198 og der er mange eksempler 

på lignende udsagn i GT.199 Men livsreglerne for Guds folk vil fremover være Jesu befalinger.200 En disci-

pel adlyder Jesu undervisning. 

Müller pointerer, at ”alt hvad jeg har befalet jer” ikke kun refererer til Jesu undervisning, men at det har 

en sammenfattende karakter, som viser tilbage til hele skriftets indhold.201 Det gælder ikke kun Jesu ord 

men også hans gerninger.202 I diskussionsafsnittet vil jeg belyse forholdet mellem ord og gerninger i 

Matthæusevangeliet som helhed,203 men her fokuserer jeg snævert på missionsbefalingen. Allison & 

Davies læser ”evneteila,mhn”(jeg befalede) som en konstativ aorist, som referer til:  

 

… not to one command or to the Sermon on the Mount but to all of Jesus’ teaching – not just 
imperatives but also proverbs, blessings, parables, and prophecies. But more than verbal reve-
lation is involved, for such revelation cannot be separated from Jesus’ life, which is itself a 
command. evneteila,mhn accordingly unifies word and deed and so recalls the entire book: every-

thing is in view. The earthly ministry as a whole is an imperative.
204  

 

Undervisningens indhold går netop på at fastholde og omsætte det nye liv.205 Jesus giver sine efterfølge-

re den opgave, at fortsætte den tjeneste han selv havde her på jorden.206  

3.8.3. Discipelskab sammen med Jesu 

Disciplene har fået overdraget en enorm opgave. Alle (pa,nta) folk skal disciples (28,19) og oplæres i at 

adlyde alt (pa,nta), hvad Jesus har befalet (28,20a). Men de to markører af totaliteten i disciplenes opga-

ve understøttes af totaliteten i de ressourcer og den støtte, Jesus udruster sine disciple med. Opgaven 

er givet på baggrund af, at Jesus er givet al (pa/sa) magt (28,18), og nu afrundes missionsbefalingen med 

et løfte om, at Jesus er hos disciplene alle (pa,saj) dagene (28,20b). De to former af ”pa/j” (alt) i disciple-

nes opgave understøttes således af de to former af ”pa/j” (alt) i Jesu fortsatte virke. På den måde under-

                                                           
196 Carson 1995b, 598 
197 France 2007, 1114 
198 Carson 1995b, 599 
199 Jfr. f.eks. Ex 7,2; 29,35; 34,32; Deut 1,3.41; 6,1; 7,11; 12,11; 30,8; Jos 1,7.22,2; 2. Krøn 33,8 
200 France 2007, 1118 
201 Müller 2000, 583 
202 Müller 2000, 582.584 
203 Jfr. diskussionsafsnittet: Ord og gerninger eller kun ord? 
204 Davis & Allison 1997, 686 
205 Müller 2000, 582 
206 Morris 1992, 744 



   Discipel (vb.) 40  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

streges to ting. For det første, at Jesus ønsker et samarbejde med disciplene. For det andet, at disciplene 

er afhængige af Jesus i alt (pa/j). Missionsbefalingen kan ikke virkeliggøres, uden at disciplene efterlever 

alt (pa/j), hvad Jesus har befalet dem. Men disciplene kan heller ikke virkeliggøre missionsbefalingen på 

nogen måde, hvis ikke Jesus sørger for alt (pa/j) de har brug for. Jesus autoritet (v. 18) og hans nærvær 

(v. 20) vil udruste disciplene til at opfylde den opgave, han har givet dem.207 Det er Jesu løfte om at være 

hos sine disciple, jeg vil stille skarpt på i dette afsnit.  

Tilsagnet om Jesus nærvær i vers 20b springer nærmest organisk ud af befalingen i vers 19 og 20a. Mül-

ler forklarer: ”hvor de døbte holder fast ved alt det Jesus har befalet, vil de erfare sandheden af, at hans 

navn er Immanuel – Gud med os”.208 Jesus siger ikke: ”jeg vil være med jer”, men ”jeg er (evgw. eivmi) med 

jer”. Løftet om Jesu nærvær er tæt forbundet med opgaven at disciple.209 Løftet følger med opgaven, 

men samtidig er løftet fundamentalt for udførelsen af opgaven. Jesus ved, at bevidstheden om hans 

nærvær er afgørende for at de kan løfte opgaven. Med opgaven følger et løfte, som må have lettet di-

sciplenes hjerter. Derfor gengiver Matthæus også interjektionspartiklen ”ivdou.” (se) for at fastholde di-

sciplenes opmærksomhed på, at de ikke er overladt til sig selv.210 Matthæus har gentagne gange skildret, 

hvordan frygt har lammet disciplene, og hvordan Jesus nærvær fordriver frygten.211 F.eks. ved vandrin-

gen på søen, hvor Jesus siger: ”qarsei/te( evgw, eivmi\ mh. fobei/sqe” (vær frimodig, det er mig, frygt ikke, 

14,27). Hvis ikke disciplene skal lammes af frygt, må de vide, at Jesus er med dem. Ditto i missionsbefa-

lingen. Jesus vil give dem kraften til at udfører den befaling han har givet.212 Derfor understreger Jesus, 

at det er ham selv, der er med disciplene; ”evgw” (jeg) står emfatisk.213 Men som France understreger, er 

forsikringen ikke kun givet med fokus på den personlige komfort hos den enkelte discipel, men med 

fokus på succesfuld udførelse af den mission, som er betroet til fællesskabet som helhed.214 Nærværet 

er den opstandne Jesu nærvær, som lige er blevet deklareret at stå ved siden af Faderens og sønnen i 

himmelsk suverænitet. Müller forklarer, at formidlingen af den ophøjedes nærvær ”i praksis sker […] 

ved, at disciplene selv skal skabe disciple”.215 Løftet om Jesu nærvær har således til formål både at støtte 

dem (for disciplenes skyld) såvel som at udruste dem i at udføre opgaven (for missionens skyld). De to 

aspekter er vævet uløseligt sammen.  

                                                           
207 Hagner 1995, 886; Carson 1195b, 594 
208 Müller 2000, 583; Carson 1995b, 599; Jfr. også 1,23 og 18,20 
209 Carson 1995b, 599 
210 Hagner 1995, 888 
211 Jfr. f.eks. 10,31; 14,27; 14,30f; 17,7; Jfr. også 1,20 og 28,10. 
212 Hagner 1995, 889 
213 Morris 1992, 749 
214 France 2007, 1114; jfr. også 18,20 
215 Müller 2000, 584 



   Discipel (vb.) 41  

 

 
Missionsbefalingen i Matthæusevangeliet 28,16-20 med særligt fokus på opgaven med at gøre disciple i Matthæusevangeliet 

Matthæus’ skildring om, at Jesu har lovet at være hos dem, der følger hans befalinger, leder også tan-

kerne hen på de gammeltestamentlige løfter om velsignelser ved at overholde Guds befalinger. Men hos 

Matthæus træder Jesus i Guds sted, som den der giver løftet.216 Og hvor det i GT er Guds nærvær, der 

blev lovet, er det nu Jesus, der er nær ved sit folk – disciplene.217 Samtidig er der også tydelige paralleller 

til GT’s skildring af, hvordan Guds nærvær og support forsikres til tvivlende tjenere (jfr. 28,17). Dette er 

f.eks. tilfældet med Moses, Josva, Gideon og Jeremias,218 der alle var kaldet til at udføre en mission for 

Gud. På den måde placerer Matthæus løftet i 20b igen missionsbefalingen i en frelseshistorisk sammen-

hæng, og dette perspektiv bygger op til de afsluttende ord i evangelieskriftet, hvor missionens historiske 

perspektiv skitseres.  

3.8.4. Discipelskabets afgrænsning 

Matthæus skildrer nu som afslutning på sit evangelieskrift, hvordan Jesus aftegner horisonten for den 

bevægelse han har startet, og dermed også horisonten for den mission han overdrager til disciplene i 

missionsbefalingen. Disciplenes opgave med at disciple er med andre ord en afgrænset opgave. Men 

hvad består afgrænsningen i? Er den geografisk eller temporal? I min kommentar til oversættelsen af 

vers 20 har jeg argumenteret for, at betydning af ”aivw/noj” er temporal. Matthæus har brugt udtrykket 5 

gange tidligere i evangelieskriftet,219 og ingen af stederne har udtrykket geografisk betydning. At over-

sætte til verdens ende, som det er gjort i DO1992, åbner derfor på for fejlagtige tolkninger. Jesus har 

tidligere i Matthæusevangeliet talt om en denne tidsalder som kendetegnet ved bekymringer (h̀ me,rimna 

tou/ aivw/noj, 13,22). Desuden har han talt om tidsalderens ende som en ”qerismo.j”(høst, 13,39) eller som 

en ”puri. ÎkataÐ kai,etai” (fortærende ild, 13,40). Desuden skal det ved tidsalderens ende ske, at ”evxe-

leu,sontai oì a;ggeloi kai. avforiou/sin tou.j ponhrou.j evk me,sou tw/n dikai,wn” (englene skal drage ud og 

skille de onde fra de retfærdige, 13,49). Müller forstår udtrykket som omhandlende menneskesønnens 

genkomst i herlighed, som den er omtalt i 25,31.220 Dette tegner konturerne af ”sunte,leia aivw/no,j” (tids-

alderens ende) som en begivenhed.221 Denne begivenhed er afgrænsningen for disciplenes opgave. 

Denne horisont har formentlig også fyldt læserne af Matthæusevangeliet med forventningens glæde, da 

Matthæus tidligere i evangelieskriftet har beskrevet hvordan de retfærdige da (to,te) skal stråle som 

solen (evkla,myousin ẁj ò h[lioj) i deres faders rige (13,43). Morris argumenterer på den baggrund for, at 

”sunte,leia aivw/no,j” (tidsalderens ende) ikke kun er et temporalt udtryk, men et matthæisk udtryk, der 

                                                           
216 Müller 2000, 583 
217 Hagner 1995, 888 
218 Ex 4,12; Jos 1,5.9; Dom 6,16; Jer 1,8 
219 13,22; 13,39; 13,40; 13,49; 24,3 
220 Müller 2000, 583 
221 Jfr. også Matthæus’ beskrivelser i 24,3ff. 
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inkluderer fuldendelsen af Guds formål.222 Der kommer på den måde et eskatologisk skær over discipel-

skabet. Frem til Guds formåls fuldendelse og denne tidsalderens ende, vil Jesus være hos sine disciple. 

Nærværet er ikke knyttet særligt til den første tid i den første kirke, det er ikke tidsafgrænset, men vil 

vare til tidsalderens ende.223 Og frem til den begivenhed vil disciplenes opgave være at disciple. Jesus 

forudser ikke, at hans lære skal blive korrigeret eller uaktuel i den periode,224 men der skal oplæres i alt 

hvad han har befalet skal oplæres i sin ufortyndede fylde i hele perioden. Disciplenes missionale hæ-

dershverv er ikke afgrænset til urkirkens tid eller en anden særlig tid, men det er gældende til tidsalde-

rens ende. Carson opsummerer: “it is the time of the church’s mission and of preliminary enjoyment of 

her Lord’s presence”.225  

Løftet og opgaven er dermed ikke kun givet til de elleve, men også de elleves efterfølgere og deres efter-

følgeres efterfølgere.226 Løftet omfatter enhver, som er omfattet af den gerning, som de elleves virke er 

begyndelsen på.227  

 

 

Evangelieskriftet åbnede med en forsikring om, at Gud ville være med sit folk (1,23), og det slutter nu 

med løftet om, at Jesu nærvær aldrig vil forlade hans efterfølgere (28,20).228 Müller forklarer, at formid-

lingen af Jesu nærvær i Mattæusevangeliets kontekst ”i praksis sker ved, at disciplene selv skal skabe 

disciple”.229 Derved fremstilles discipelskabet med disciple der gør disciple til den intenderede reaktion 

på evangelieskriftet, hvilket Matthæus’ afsluttende perikope i 28,16-20 også lægger op til. Matthæuse-

vangeliet er således ikke en afsluttet fortælling, der ender med en himmelfart, men det sidste kapitel 

skrives af Jesu disciples discipelskab.230  
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4. Diskussion 

Detaileksegesen af 28,16-20 har givet indblik i en lang række områder af det discipelskab, som skitseres i 

Matthæusevangeliet. Undervejs i eksegesen har jeg angivet forskellige temaer, som ikke er færdigbe-

handlet, og disse vil jeg nu vil tage op til diskussion, for på den måde at få en grundigere belysning af det 

discipelskab Matthæus skitserer for os i sit evangelieskrift. 

Som det første vil jeg analysere håndværket i det hverv, som overdrages til disciplene i 28,16-20.  

4.1. “maqhteu,wmaqhteu,wmaqhteu,wmaqhteu,w” - håndværket at disciple 

I dette afsnit vil jeg diskutere indholdet af det helt centrale verbum i missionsbefalingen, nemlig ”maqh-

teu,sate” (discipel, 28,19). I detaileksegesen har jeg belyst verbets betydning i missionsbefalingen, i dette 

afsnit vil jeg analyserer hvordan Matthæus beskriver håndværket at disciple. For det første århundredes 

jødiske rabbinere var det at oplære disciple en væsentlig del af det håndværk, der kendetegnede deres 

profession. Jeg vil derfor starte med at sammenligne Jesus praksis med at disciple med det første år-

hundredes jødedoms rabbinske tradition. Dernæst vil jeg belyse forskellige ellementer af den didaktik,231 

som på forskellige måder belyser håndværket at disciple i en matthæisk kontekst.  

4.1.1. Jesus og den rabbinske tradition 

Som jeg har redegjort for i detaileksegesen, betyder ”maqhth,j” discipel, lærling eller student. En lærling 

oplæres af en læremester, og en discipel disciples af en rabbi. En rabbis praksis betegnes ved verbet 

”maqhteu,w” (disciple), men det lader sig ikke gøre at forstå Jesus praksis med at disciple ud fra det første 

århundredes jødedoms rabbinske tradition alene. Bosch har fremhævet 6 fundamentale forskelle mel-

lem Jesus og rabbinerne i den samtidige jødedom.232 Flere af Bosch’s punkter danner udgangspunkt for 

nedenstående analyse af, hvordan discipling i Matthæusevangeliet adskiller sig fra den almindelige prak-

sis i det første århundredes jødedom: 

• For det første var det i det første århundredes jødedom disciplen selv, der valgte sin rabbi og knyt-

tede sig til ham. Af Jesu disciple beretter Matthæus ikke om en eneste, der selv tager initiativet og 

efterfølgende bliver discipel af Jesus.233 Et sted beretter Matthæus om nogle, der selv tager initiati-

                                                           
231 Det danske ord ”didaktik” stammer oprindeligt fra det græske ”didaktike” (techne) 'undervisningskunst', afledt 
af ”didaskein” 'lære, belære, undervise' jfr.: http://www.denstoredanske.dk . I denne afhandling bruger jeg begre-
bet didaktik i betydningen undervisningskunst.  
232 Bosch 1991, 36ff. 
233 Kvalbein 1988, 50 
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vet (8,19ff.), men pga. efterfølgelsens vilkår bliver det ikke til discipelskab. Det er Jesus selv der kal-

der sine disciple (4,18-22; 9,9). Discipelskab starter med omvendelse (metanoe,w 4,17), hvilket Bosch 

forklarer som ”embracing the reality and presence of the reign of God”.234 Schweizer fremhæver på 

den baggrund, at kaldet til discipelskab er udtryk for Jesu nåde.235 

• For det andet, var det toraen, der stod i centrum i det første århundredes rabbinske jødedom. Loven 

var autoriteten ikke rabbien. Matthæus beretter derimod om, at Jesus forventer, at hans disciple 

sætter ham over alt (10,38f). Han tager lovens plads. Moltmann siger: “The central place of the To-

rah in late Jewish apocalyptic is […] taken by the person and the cross of Christ”.236 Desuden place-

rer Jesus sig selv i en position, hvor han radikaliserer loven (5,17-48). 

• For det tredje var discipelskab i den rabbinsk tradition kun en mellemstadium til målet selv at blive 

rabbi. Men fordi Jesu position er unik, er målet for hans disciple at være disciple.237 Matthæus refe-

rerer: ”I må ikke lade jer kalde rabbi; for en er jeres mester (ùmw/n ò dida,skaloj), og I er alle brødre” 

(23,8). En discipel af Jesus vedbliver at være discipel. 

• For det fjerde ville en almindelig rabbis disciple være hans studerende og ikke mere end det. Jesu 

disciple var også hans tjenere (20,26f). De adlød ikke kun hans viden (om loven) de adlød ham. Jesus 

siger: ”en tjener (dou/loj) [står] ikke over sin Herre” (10,24). Hos Matthæus kalder disciplene altid Je-

sus for Herre (ku,rioj), og hans modstandere kalder ham lærer (dida,skaloj) eller rabbi (r̀abbi,).238 Der 

er dog en undtagelse, for da Judas Iskariot forråder Jesus, bruger han ”r̀abbi,” (rabbi, 26,25.49). Hvor 

Matthæus’ kilder har lærer i munden på disciplene, ændrer Matthæus dette til Herre (Mk. 4,38/Mt. 

8,25). Og hvor Matthæus’ kilder har rabbi i munden på disciplene, ændrer Matthæus det også til 

Herre (Mk. 9,5/Mt. 17,4). På den anden side er Jesus dog ikke kun Herre men også tjener (20,28), 

hvilket er lige så andeledes. 

• For det femte, var formålet i det første århundredes rabbinske tradition, at disciplene skulle give 

rabbiens indsigt videre. Men i Matthæusevangeliet skal Jesu disciple vidne om deres mester selv og 

hans rige.239 Derfor giver Jesus sine disciple fuld autoritet til at gøre hans gerninger. Disciplene skal 

proklamere og demonstrere det sammen som Jesus proklamerede og demonstrerede (10,7f.). 

 

                                                           
234 Bosch 1991, 36. 
235 Schweizer 1971, 40 
236 Moltmann 1967, 193 
237 Kvalbein 1988, 49. Dette aspekt af disciplenes discipelskab er også behandlet i detaileksegeseafsnittet Hvad vil 

det sige at disciple?, og i diskussionsafsnittet: Hvordan skal magt administreres? 
238 Bosch 1991, 75 
239 Dette punkt hænger sammen med punkt to om at Jesus er autoriteten og ikke toraen.  
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Der er altså afgørende forskelle på discipelskabet i det første århundredes rabbinske tradition og disci-

pelskabet omkring Jesus, som det beskrives hos Matthæus. I næste afsnit vil jeg behandle et område 

som i høj grad er fælles for rabbianismen i det første århundredes jødedom og i Matthæusevangeliet.  

4.1.2. Ingen discipling uden imitation 

En central del af didaktikken bag verbet ”maqhteu,w” (disciple) er dette, at disciplen imiterer mesteren 

som en del af læringen. Alan Hirsch sammenligner det han kalder “Hebrew Concept of Knowledge” med 

“Greek Concept of Knowledge”.240 Han viser, hvordan en hellenistisk forståelse af læring er kendetegnet 

ved overbevisningen om, at hvis bare folk får de rigtige ideer, vil de også ændre deres adfærd efter devi-

sen: ”new thinking leads to new acting”. Hirsch’s pointe er, at den græske form for læring givetvis med-

fører en ny tænkning, men den nye tænkning resulterer ikke i en ny handling, og teorien forbliver derfor 

teoretisk. Heroverfor fremhæves en semitisk inspireret didaktik, der er kendetegnet ved forståelsen, at 

”new acting leads to new thinking”. Hirsch’s pointe er, at det er denne didaktik der kommer til udtryk i 

discipelskab.241 I dette afsnit vil jeg derfor belyse, hvordan discipling i Matthæusevangeliet er gennemsy-

ret af denne form for didaktik, hvor disciplene lærer ved at imiterer den praksis, de ser hos Jesus.  

Wright forklarer i sin udlægning af ”maqhteu,w” (disciple), hvordan Jesus har trænet disciplene, som for 

en stor dels vedkommende tidligere havde været fiskerne, via imitation af hans liv for derigennem at 

forstå hans budskab om Guds rige.242 I Matthæus’ evangelieskrift kan vi også se, hvordan disciplene var 

sammen med Jesus, ikke bare når han underviste, men de var en del af hele hans liv. De var med på de 

forskellige geografiske steder, hvor han drog hen, men også i mange forskellige situationer i løbet af 

dagen. De lærte også ved at være sammen med ham, når han f.eks. gik ind i Kapernaum (8,5ff.), var på 

besøg hos Peter (8,14ff.), var ude at sejle (8,23ff.), spiste middag hos en tolder (9,9ff.), gik forbi en 

kornmark (12,1), red ind i Jerusalem (21,1ff.), blev sulten (21,18), spiste påskemåltidet (26,17ff.) og Je-

sus tager disciplene med i Gethsemane have, hvor han selv kæmpede i bøn (26,36ff.). Gerhardsson for-

klarer, at traditionelle rabbinere også oplærte deres disciple i tora-traditionen ved både at høre og se: 

”ved med opmærksomme øjne at følge alle lærerens forehavender og gøre dem efter, imitere, efterlig-

ne”.243 Han fremhæver, at der i Talmud ikke kun står, hvad den og den rabbi har sagt, men også at den 

og den rabbi gjorde sådan og sådan. Han refererer bl.a. en morsom tradition, om hvordan to disciple en 

nat havde gemt sig i deres rabbis soveværelse ved ægtesengen. Da rabbien opdager det, bliver han ra-

sende, med disciplene forsvarer sig med det saglige argument, at dette hører med til toraen, og denne 

                                                           
240 Hirsch 2006, 124 
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lære man ikke kun ved teoretisk undervisning.244 Denne anekdote illustrerer meget fint hvordan imitati-

on er fundamentalt i discipling. Kvalbein præsiserer: “the total mission of the disciples is in this way put 

under the heading: they should do like their Master. Jesus is an example to be imitated by his disci-

ples”.245 En discipel lærer ved at høre på sin mester og gøre som sin mester. Ikke kun ved teoretisk in-

struktion men ved imitation.246 

4.1.3. Information – Imitation – applikation 

Pointen med imitationens afgørende betydning for discipling kommer også til udtryk i den komposition, 

Matthæus har givet sit evangelieskrift.  

Kapitlerne 5 til 10 er den del af evangelieskriftet, som både i komposition og indhold afviger mest fra 

Markus, og kompositionen syntes heller ikke bestemt af Q-kilden.247 Afsnittet påkalder sig derfor en 

særlig interesse, når der anlægges en redaktionskritisk vinkel på Matthæusevangeliet. De to summarier 

vi finder i 4,23 og 9,35 er stort set enslydende, hvilket kaster opmærksomhed på det mellemliggende 

afsnit. I kap. 5-7 underviser Jesus om livet i himlenes rige. I kap. 8 og 9 demonstrerer Jesus i praksis, 

hvordan Riget kommer til udtryk ved helbredelser, dæmonuddrivelse, samtaler, naturundere, kaldelse 

af disciple osv. På den baggrund betegner Davies & Allison kap. 5-9 som en hermeneutisk nøgle for kap. 

10, og derfor betegner de det discipelskab, der skitseres i kap 10, som ”imitatio Christi”.248 Disciplene 

skal prædike det samme budskab som Jesus prædikede (4,17/10,7). Disciplene skal helbrede de syge, 

opvække døde, gøre spedalske rene, drive dæmoner ud (10,8), hvilket er præcis de samme ting, som 

Jesus selv har gjort i de foregående kapitler (8,2-4. 14-17. 28-34; 9,18-26). Disciplene skal gå fra by til by 

(10,11), hvilket Jesus også gjorde (4,23-25). Disciplene skulle bo hos andre (10,11), hvilket Jesus også 

gjorde (8,14-16).249 At Matthæus er intentionel omkring fremstillingen af discipelskab som imitation 

bliver eksplicit i 10,25 med sætningen: ”[Det må være] tilstrækkeligt (avrketo.n) for en discipel at være 

(ge,nhtai) som hans mester”.250  

Matthæus viser os dermed, hvilket indhold Jesus lægger i verbet ”maqhteu,w” (disciple), og konturerne 

begynder at tegne sig af et bestemt mønster, Jesus disciplede efter. Disciplingen starter med informati-

                                                           
244 Gerhardsson 1979, 16 
245 Kvalbein 1988, 50 
246 Kvalbein 1988, 49 
247 Kjær 1986, 56 
248 Davies & Allison 1991, 197; Kjær 1986, 46 
249 Desuden stilles disciplene også i udsigt, at de skal lide ligesom Jesus. De skal flygte (10,23), de skal udleveres til 
domstolene, piskes og stilles for statholdere og konger (10,17-18), og de vil blive forrådt af deres nærmeste 
(10,21). Disse ting har disciplene endnu ikke set i Jesu liv, men Matthæus beretter om hvordan modgange ser ud i 
Jesu liv senere i sit evangelieskrift (26,57-27,31; 26,47-56) 
250 Davies & Allison 1991, 197 
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on i form af undervisning, som vi finder den i bjergprædikenen (kap. 5-7). Næste trin i Jesus discipel-

skabsmodel er imitation, hvor disciplene ser, hvordan Jesus omsætter undervisningen i praksis (kap. 8-

9). De får med andre ord anskuelighedsundervisning i hvordan teorien omsættes i praksis. Sidste trin i 

den didaktiske model består i, at disciplene sendes ud for selvstændigt at omsætte det de har lært i nye 

situationer, hvor læremesteren ikke står lige ved siden af (kap. 10). Jeg vil kalde det sidste trin for appli-

kation. Information, imitation og applikation. Alle tre ellementer er afgørende for at forstå indholdet i 

verbet ”maqhteu,w” (disciple). 

Senere i denne afhandling behandler jeg spørgsmålet om, hvordan magt skal administreres.251 Også med 

dette emne skitserer Matthæus, hvordan Jesu didaktik ikke kun består af teoretisk undervisning. Jesus 

starter med at undervise disciplene og giver dem information om, hvordan man håndterer magt og au-

toritet som discipel i Guds rige (18,1-4; 20,20-28; 23,11). Dernæst demonstrerer han selv, hvordan tje-

nende lederskab ser ud i praksis og giver dermed sine disciple et eksempel de kan imitere. Dette sker 

ikke mindst i passionsberetning (26,1-28,10). Matthæus tolker dette i 20,28: ”menneskesønnen er ikke 

kommet for at lade sig tjene (diakonhqh/nai), men (avlla.) for selv at tjene (diakonh/sai) og give sit liv som 

løsesum (lu,tron)252 for mange”. Dernæst sender Jesus sine disciple ud for selv at applicerer, det han har 

lært dem i teori og praksis (28,18-20). Jesu egen praksis med at gøre disciple fremstår også her som en 

tretrinsraket bestående af: information, imitation og applikation. Kvalbein pointerer: “He [Jesus; red.] 

doesn’t only give a “doctrine”, but also a new self-understanding and a new life-style to be preserved by 

his followers”.253 Det at være disciple der discipler er ikke kun en profession, en viden eller på anden 

måde en afgrænset del af tilværelsen, men det er en livsstil. Disciplene skal gøre det Jesus selv gjorde,254 

derfor er forståelse af hvordan Jesus disciplede også afgørende for at forstå, hvad der ligger i Matthæus’ 

skitsering af, hvad det vil sige at være en discipel. Gennem hele evangelieskriftet har Matthæus fremstil-

let Jesus som læreren, men i missionsbefalingen bruges verbet ”dida,skw” (lære) med disciplene som 

subjekt.255 

                                                           
251 Jfr. diskussionsafsnittet: Hvordan skal magten administreres? 
252 ”lu,tron” (Løsesum) er et udtryk af stor betydning, når det gælder tolkningen af Jesu død i Matthæusevangeliet, 
men da det ikke har direkte betydning for denne afhandlings tema om discipelskab behandles det ikke her. Jfr. evt. 
Müller 2000, 429f; Carson 1995b, 432ff. 
253 Kvalbein 1988, 50 
254 Hagner 1995, 888 
255 France 2007, 1118 
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4.1.4. ”Tag mit åg – lær af mig” 

For at få en større forståelse af, hvordan Matthæus skitserer livsstilen som disciple, vil jeg analysere den 

sammenhæng, der fremstilles mellem læring og åg i 11,28-30. Perikopen er særstof for Matthæus,256 og 

det skal derfor ikke undre, at den omhandler temaet om discipelskab, som gennemsyrer hele evangelie-

skriftet.  

Müller ser udsagnet i 11,29 om at tage Jesu åg (zugo,j) og lære (manqa,nw) af ham på linje med udsagnet i 

28,20,257 og han påpeger den påfaldende parallelitet der er mellem 28,18-20 og 11,27-30.258 Perikopen i 

11,28-30, der starter med Kom til mig, forstås bedst som en invitation til discipelskab.259 Morris forklarer 

at verbet ”manqa,nw”(lære, 11,29) er beslægtet med ”maqhteu,w” (disciple, 28,19),260 og han forklarer vide-

re: ”to commit oneself to him means to commit oneself to a learning process”.261 Jeg konkluderer der-

med, at perikopen i 11,28-30 handler om discipelskab.  

Invitation i 11,28 har et særligt adressat nemlig dem, som er tyngede og bebyrdede (kopiw/ntej kai. pe-

fortisme,noi). For disciple hos en jødisk rabbi ville man tale om, at de skulle bære toraens åg, og Jesus 

henviser formentlig til farisæernes bud i vers 11,28.262 Jesus omtaler andetsteds, hvordan farisæerne 

lægger tunge og uoverkommelige byrder på menneskers skulder (23,4).263 Som jeg har påvist i afsnittet 

om Jesus og samtidens rabbinere, placerer Jesus sig selv i lovens sted, og derfor taler han om mit åg 

(11,29).264 Åget som udtryk bruges som metafor for underordnelse og lydighed, og billedet er hentet fra 

en situation i landbruget hvor to okser sammen trækker f.eks. en plov. 265 Det beskrives, hvordan det at 

være en discipel, der trækker i åg sammen med Jesus, vil give hvile for disciplenes sjæle (11,29). Mat-

                                                           
256 Flere eksegeter anfører hvordan perikopen er inspireret på forskellige måder af kilder udenfor NT f.eks. God. 

Thom 90; 2. Clem 6,7 jfr. Hagner 1995a, 322f; Davis & Allison 1991, 287 
257 Müller 2000, 293 
258 Müller 2000, 580 
259 Hagner 1995a, 324.325.332 
260 Morris 1992, 296 
261 Morris 1992, 296; France tolker også åget som discipelskab, der består af en livslangt læringsproces. France 
2007, 449, men i udlægningen af udsagnet kom til mig i vers 28 fortolker han det bredere som en invitation til at 
finde løsningen på livets problemer hos Jesus. France 2007, 447. 
262 Hagner 1995a, 324; France 2007, 448; Davis & Allison 1991, 289 
263 ”forti,on” (byrde) i 23,4 er af samme rod som participiet ”pefortisme,noi” (bebyrdet) i 11,28. 
264 Davis & Allison 1991, 289 
265 Davis & Allison 1991, 289; Morris 1991, 296. Andre mener ikke der er tale om et åg til dyr, men nærmere et åg 
som mennesker gik med, for at gøre det nemmere at bære byrden, jfr. France 2007, 449. Jeg mener dog, at udsag-
net i 11,29 om åg (zugo,n) skal fortolkes sammen med udsagnet om at lære (ma,qete) af Jesus. Praksis for oplæring af 
okser var netop den, at man satte en ung og uerfaren okse til at gå i åg med en ældre og erfaren okse. Derfor for-
moder jeg at metaforet i kap. 11 omhandler et dyre-år. Dette giver god mening når temaet i perikopen er discipel-
skab. 
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thæus bruger her ordet ”yuch,” (psyke), som ofte oversættes med ”liv”.266 Der er altså ikke blot tale om 

en overfladisk hvile, men om hvile på livets dybeste plan.267  

Forskellen på Jesu åg og farisæernes åg er ikke, om man bærer noget eller ej, da dette er tilfældet både 

med den tunge byrde i vers 28 og Jesu byrde i vers 30. Både Jesu disciple og farisæernes disciple skal 

bære åg. Jesus har endda forventninger til sine disciple, der overstiger andre rabbineres. Han siger til 

disciplene: ”hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke 

ind i Himmeriget” (5,20). Hvordan kan det så være en hvile for sjælen at bære åget som Jesu discipel? 

France svarer, at forskellen afgøres af, hvilken herre man tjener.268 Jesus er mild og ydmyg af hjertet 

(11,29), og derfor er hans åg godt og let (11,30). 

Discipelskab er som at gå i et åg sammen med Jesus for derved at lære af ham. Dette understreger også 

den pointe, at discipling er noget der foregår ved imitation.  

4.1.5. Diskontinuitet til Jesus praksis med at gøre disciple 

Imitation, hvor en discipel imiterer sin mester og modellerer sin praksis efter mesterens praksis, er en af 

de centrale pointer angående discipelskab i Matthæusevangeliet. Der er med andre ord overvejende 

kontinuitet mellem Jesu praksis og den praksis disciplene skal have. I dette afsnit vil jeg kort skitserer 

nogle af de områder, hvor dette ikke er tilfældet, men hvor Matthæus fremstiller en diskontinuitet, mel-

lem den praksis Jesus havde, og den disciplene skal have.  

Jeg har allerede nævnt, hvordan disciplene ikke skal blive til herrere men forblive med selv at være di-

sciple.269 Matthæus lægger gentagende gange ordet ”ku,rioj” (herre) i munden på disciplene.270 Desuden 

skiller han sig ud fra de andre synoptikere ved den meget hyppige brug af ordet ”proskune,w” (tilbede).271 

Som jeg har redegjort for i detaileksegesen, bruger Matthæus udtrykket til at indikerer, at Jesus er gud-

dommelig.272 Derfor er Matthæus meget tydelig med understregningen af, at det kun er Jesus der skal 

tilbedes. F.eks. i Jesu ord til Djævelen: ”du skal tilbede (proskunh,seij) Herren din Gud og tjene ham ale-

ne” (4,10). Disciplene skal ikke lade sig tilbede, og de skal ikke lade sig kalde ”herre” (23,8). Jesus er me-

re end en, der skal modelleres, han er ultimativt Herre.273 

                                                           
266 Jfr. f.eks. DO af Mt. 2,19; 6,25; 10,39; 16,25 
267 France 2007, 449 
268 France 2007, 450 
269 Jfr. diskussionsafsnittet Jesus og den rabbinske tradition 
270 Jfr. diskussionsafsnittet Jesus og den rabbinske tradition 
271 Bosch 1991, 75 
272 Jfr. detaileksegesen til 28,16  
273 Bosch 1991, 75 
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Et andet område hvor Matthæus fremstiller diskontinuitet er i tolkningen af henholdsvis Jesu og disci-

plenes død. Det skildres flere steder, hvordan efterfølgelsen af Jesus kan koste disciplene livet 

(10,28.38f; 16,24f). Men hos Matthæus finder vi ikke en soteriologisk tolkning af disciplenes død på 

sammen måde, som det er tilfældet med Jesus død. F.eks. i 20,28 hvor Jesus død beskrives som en ”lø-

sesum på vegne af mange” (lu,tron avnti. pollw/n). Et andet eksempel er ved nadverindstiftelsen i 26,28, 

hvor Jesus betegner sit blod som ”to. ai-ma, th/j diaqh,khj to. peri. pollw/n evkcunno,menon eivj a;fesin 

am̀artiw/n” (pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse).274 Denne stedfortrædende 

betydning knyttes aldrig til disciplenes død. 

Et tredje område, hvor Jesus ikke lærer at efterligne ham, handler om, at disciple aldrig sendes ud alene. 

Jesus er unik, og han gør mange ting selv, men han lægger ikke op til, at disciplene enkeltvis skal overta-

ge denne praksis. Tværtimod understreges det gentagende gange, at disciplene er brødre (avdelfo,j, 

5,22.23.24.47; 18,15.21.35; 23,8). Bosch forklarer: “Every disciple follows the master, but never alone; 

every disciple is a member of the fellowship of disciples, the body, or no disciple at all”.275 Matthæus 

fremstiller aldrig discipelskab som en solo-disciplin, men altid som noget, der omsættes sammen med 

andre. 

4.1.6. Opsamling 

Vi har i dette diskussionsafsnit set på håndværket at gøre disciple, for dermed at få en dybere forståelse 

af indholdet i verbet ”maqhteu,w” (disciple). Ligesom i det første århundredes rabbinske tradition er det at 

gøre disciple også hos Matthæus en livsstil, hvor disciplene er sammen med Jesus i alle situationer af 

tilværelsen. Derfor foregår en stor del af disciplens læring via imitation. Imitationen er central i den di-

scipelskabsmodel der skitseres i Matthæusevangeliet tre-trins-didaktik, som består af information, imi-

tation og applikation. Disciplene skal altså lære af Jesus undervisning, de skal lære af hans praksis, og de 

skal derefter omsætte hans undervisning og praksis for derved selv at gøre disciple. Samtidig er Jesus 

også unik, og disciplene skal derfor ikke lade sig tilbede, og de skal ikke lade sig kalde Herre, når de di-

scipler andre. Det kan siges, at disciple bruger det samme håndværk i deres opgave med at disciple. Den 

samme tjeneste, som Jesus udøvede, skal flyde ud fra disciplene, men de skal ikke modtage den samme 

tilbedelse i respons som Jesus modtog. 

 

Matthæus fremstiller det at disciple disciple som helt centralt i Jesu virke. Bl.a. er Jesu undervisning hos 

Matthæus primært discipelundervisning. Discipeloplæringen hos Matthæus er i høj grad kendetegnet 

                                                           
274 Hermed får Matthæusevangeliet læsere også en forklaring på notitsen i 1,21 
275 Bosch 1991, 74 
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ved imitation. Jeg vil derfor konkludere, at det, selv om vi ikke havde den eksplicitte discipelbefaling i 

28,19, stadig ville fremstå tydeligt, at Jesu disciple selv skulle disciple andre. Kvalbein definerer ligefrem 

discipelskab som det at disciple andre: “To be a disciple is to be called to make new disciples”.276  

Disciplene er selv under Jesu herredømme. Han er mesteren som discipler dem. Men samtidig skal disci-

plene selv disciple andre, men uden at indtage Jesu position. Dette afføder et spørgsmål, som ikke lader 

sig forklare med imitation alene, nemlig spørgsmålet om magt i disciplenes discipelskab. Dette vil jeg 

behandle i næste afsnit som omhandler magt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
276 Kvalbein 1988, 52 
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4.2. Disciplenes magt eller Jesu magt? 

I kommentaren til 28,18 viste jeg, hvordan udsagnet om Jesu magt fremstår som opfyldelsen af profeti-

en i Danielbogen kap. 7. Jesus er i Matthæusevangeliet kap. 28 den sejrende menneskesøn. Tidligere i 

Matthæusevangeliet er denne status omtalt som fremtid, men nu er den en realitet.277 I detaileksegesen 

af missionsbefalingen har jeg analyseret, hvad der er det nye i Jesu magt i kap. 28, i forhold til hvad Mat-

thæus har beskrevet tidligere i evangelieskriftet. Jeg har med andre ord analyseret, hvad Jesu magt be-

står i og på hvilken baggrund magten er knyttet til Jesus. I dette afsnit vil jeg diskutere sammenhængen 

mellem Jesu magt og disciplenes magt. Jeg vil behandle følgende spørgsmål: Hvor kommer disciplenes 

magt fra? Hvad er formålet med disciplenes magt? Hvad har de magt over? Hvordan skal magten admi-

nistreres? 

4.2.1. Hvor kommer disciplenes magt fra? 

Magt-temaet i Matthæusevangeliet er tæt forbundet med temaet om Jesus som den messianske davids-

konge. Kongetemaet som klangbund blev introduceret med den Davidiske kongelige slægtstavle i 1,1-17. 

Tonen slås ingen an med de vise mænd, der efterspørger ”basileu.j tw/n VIoudai,wn” (jødernes konge, 

2,2), det samme gør Kong Herodes’ reaktion, der viser, at han tydeligvis opfatter Jesus som en konge 

med politisk kongemagt (kap. 2). I Jesu lignelser skildres Gud som en konge,278 og indtoget i Jerusalem er 

også iscenesat som en konges indtog, hvilket Matthæus også tolker med citatet om ”ò basileu,j” (kon-

gen) fra LXX Zak. 9,9 (Mt. 21,5). Under forhøret bekræfter Jesus selv, at han er ”basileu.j tw/n VIoudai,wn” 

(Jødernes konge, 27,11), og netop dette er, hvad der skrives på anklageskriftet over hans hoved, da han 

korsfæstes (27,37). Samtidig er der en tæt sammenhæng mellem ”basileu.j” (konge) og ”basilei,a” (kon-

gerige). Kongedømmet har også været et gennemgående tema i Matthæus’ præsentation af Jesus.279 

Jesu proklamation i missionsbefalingen om, at han er givet al magt (28,18), er kulminationen på temaet 

om kongedømme.280 Her er kongedømmet åbenbaret, og det står over både lokalpolitik281 og Israels 

folk.282  

I kontekstanalysen påviste jeg, hvordan Matthæusevangeliets struktur skitserer discipelskab som inder-

siden af Kongeriget. Den samme sammenhæng kommer til udtryk i missionsbefalingen, hvor Jesu magt 

                                                           
277 Jfr. detaileksegeseafsnittet Ekko af Danielsbogen 7 samt France 2007, 1108  
278 14,9; 17,25; 18,23; 22,2.7.11.13; 25,34.40 
279 13,41; 16,28; 19,28; 20,21; 25,31-34 
280 France 2007, 1113 
281 Jfr. ”pa/sa evxousi,a evn ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ gh/j” (al magt i himmelen og på jorden) 
282 Jfr. ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk) 
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er basis for disciplenes sendelse.283 Hagner forklarer: “this is to provide them in turn with authority and 

supply them with confidence as they go”.284 

Disciplenes magt hænger uløseligt sammen med opgaven. Opgaven er at bringe Riget ved at disciple. 

Kongen i Riget er Jesus, og det er ham der har kongemagten. Disciplene har altså deres magt fra Jesus, 

og deres magt er utvetydigt knyttet til den opgave han har givet.  

4.2.2. Hvad er formålet med disciplenes magt? 

I 28,18 forklares det, at Jesu har magt både ”evn ouvranw/| kai. evpi. Îth/jÐ gh/j” (i himmelen og jorden). Mül-

ler gør opmærksom på dette udtryk refererer til slutlinjen i fadervors tre første bønner (6,9f.):285 

 ”àgiasqh,tw to. o;noma, sou” (dit navn skal helliges) 

 ”evlqe,tw h ̀basilei,a sou” (dit rige skal komme) 

 ”genhqh,tw to. qe,lhma, sou” (din vilje skal ske) 

  ”ẁj evn ouvranw/| kai. evpi. gh/j” (som i himmelen således også på Jorden) 

Müller forklarer endvidere, hvordan den magt Jesus har fået har til formål at bringe Jorden ind under 

himlenes herredømme: ”Guds kongedømme eksisterer i fuldt omfang i himlen, i transcendensen, så der 

bedes om, at han vil udstrække det til at omfatte jorden”.286 Denne bøn som Jesus lærer sine disciple af 

bede, bliver de selv en del af svaret på. I missionsbefalingen sendes disciplene ud for at disciple. N.T. 

Wright konkluderer: “this, it seems, is how the prayer is being answered”.287 Wright forklarer endvidere, 

at alle der er vidner til Herrens opstandelse har ansvar for at virkeliggøre den autoritet han har i ver-

den.288 Riget bringes via discipelskab og derfor tildeles disciplene magt. Disciplene tildeles magt fra Jesus 

for at kunne udfylde opgaven med at gøre disciple. I næste afsnit vil jeg analysere, hvad det er, disciple-

ne har magt over. 

4.2.3. Hvad har disciplene magt over? 

Det ord Matthæus bruger i 28,18 til at beskrive Jesu magt er ”evxousi,a” (magt). Bauer289 uddyber betyd-

ning af glosen med følgende beskrivelse: ”the right to control or command, authority, absolute power, 

warrant”. Denne uddybning af ordet er kun med til at underbygge, at der er tale om Jesu kongemagt, 

som det er fremstillet i de ovenstående afsnit. ”evxousi,a” (magt) handler om retten til at herske. Denne 

                                                           
283 Jfr. detaileksegese til vers 19 
284 Hagner 1995b, 886 
285 Müller 2000, 579 
286 Müller 2000, 200.579 
287 Wright 2003, 643 
288 Wright 2002b, 207 
289 Sub verbo evxousi,a §3 
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pointe er vigtig, for Jesu magt er en lovlig magt. Jesus har lovhjemmel til at udøve magt.290 Der er ikke 

”kun” tale om, at han har magt fordi han er den stærkeste, men Matthæus fremstiller Jesus som den, 

der retmæssigt bør udøve magt. Det i det lys yderst bemærkelsesværdigt, hvad der beskrives om Jesus i 

10,1. Det står nemlig at Jesus gav disciplene ”evxousi,an pneuma,twn avkaqa,rtwn w[ste evkba,llein auvta. kai. 

qerapeu,ein pa/san no,son kai. pa/san malaki,an” (magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og 

helbrede al sygdom og lidelse). Matthæus skildrer altså, at Jesus giver disciplene ”evxousi,a” (magt), og 

han bruger præcis det samme ord, som han bruger til at beskrive Jesu egen magt. 

Vi vil standse op ved, hvad disciplene får givet magt over. Det beskrives i 10,1, at disciple får magt over 

onde ånder. Disciplenes magt skal også i denne sammenhæng forstås på baggrund af Jesu magt. I fristel-

sen i ørkenen tager Djævelen på et tidspunkt Jesus med op på et højt bjerg, hvor han foregiver at tilbyde 

Jesus ”pa,saj ta.j basilei,aj tou/ ko,smou” (alle verdens kongeriger), hvis han vil falde ned og tilbede ham. 

Müller forklarer at djævelen prøver at ”forfører Jesus til at skyde en satanisk genvej til det, som han som 

messias allerede har et løfte om”.291 Hos Matthæus ses verden som stedet, hvor mennesker i udgangs-

punktet befinder sig i et andet rige end Himlenes rige under den ondes herredømme.292 I evangelieskrif-

tet beskrives djævelen som ”ò a;rcwn tw/n daimoni,wn” (dæmonernes fyrste, 9,34; 12,24).293 Missionsbe-

falingens bjerg i 28,16 står som pendant til fristelsens bjerg i 4,8,294 og her har Jesus valgt at følge fade-

res vilje i stedet for Djævelens, og han har fået givet meget mere end Djævelen kunne tilbyde, nemlig al 

magt i både himmelen og på jorden.295 Jesus har med andre ord vundet over modstanderen – ”satana/” 

(satan), som Matthæus også kalder ham (4,10; 12,26; 16,23). Og Jesus vandt ikke hele verden ved at 

bøde med sin sjæl (16,26). 

Som opsummering på spørgsmålet om, hvad disciplene har magt over, kan det siges, at Jesu mission hos 

Matthæus skildres på den måde, at Jesus er den salvede konge, som er kommet for at bringe himlenes 

kongerige til jorden. Der ydes modstand mod dette forehavende fra djævelen (dia,boloj), der beskrives 

som fjenden (13,39). Da Jesus sender sine disciple ud for at proklamere Riget (10,7) gives de magt over 

de magter som vil modarbejde dette forehavende (10,1). 

                                                           
290 En anden betydningsnuance af ”evxousi,a” (magt) kunne tydeliggøres ved at oversætte til autoritet eller myndig-

hed. Hos Matthæus er det også en pointe, at Jesus har magt/myndighed/autoritet til at tilgive synder (9,1-8). Det 
er også en afgørende pointe, at Jesus har magt/myndighed/autoritet til at tolke loven (5,17-48). Efter afslutningen 
af bjergprædikenen refererer Matthæus skarernes reaktion: de var forundrede over hans lære (th/| didach/| auvtou/), 
for han underviste (dida,skwn) dem som en, der har myndighed (evxousi,an), og ikke som deres skriftkloge (7,28f). 
291 Müller 2000, 137; Hagner 1995a, 68; jfr. Sl 2,8; 72,8; Åb 11,15 
292 Müller 2000, 200; Müller henviser til lignende forståelse i Sl. 115,16 
293 Udtrykket forekommer i munden på Jesu modstandere, men der stilles ikke spørgsmålstegn ved den bagvedlig-
gende virkelighedsforståelse, så det er formentligt også evangelistens verdensbillede. For mere info om djævelen 
jfr. Müller 2000, 133. 
294 Müller 2000, 137.577 
295 France 2007, 1113 
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Magten over Rigets modstandere i den åndelige verden beskrives af Matthæus konsekvent som en 

overmagt, og målet er at nedkæmpe modstanderen. Anderledes forholder det sig med disciplenes magt 

i forhold til andre mennesker. Dette forhold vil jeg analyserer i næste afsnit.  

4.2.4. Hvordan skal magten administreres? 

Det Jesus har lært disciplene,296 skal de lære andre at adlyde. Disciplene bliver dermed også et mellem-

led, hvilket placerer dem i en autoritetsposition. De skal disciple andre ved at lære dem at adlyde. Dette 

aspekt ved discipelskabet er uomtvisteligt, og det lader sig ikke gøre at disciple andre, hvis ikke man vil 

lære andre at adlyde (28,20). En discipel kan ikke efterleve missionsbefalingen på anden måde, og man 

kan ikke blive oplært som discipel på anden måde, end ved at lære af andre hvad det vil sige at adlyde.  

Men Matthæus har tidligere i sit evangelieskrift gjort et stort nummer ud af at afværge en potentiel 

misforståelse på dette område. En discipel, som discipler andre, bliver ikke selv rabbi. Og en som oplæ-

rer lærlinge bliver ikke selv læremester, men bliver ved med selv at være lærling. Jesus forbyder sine 

disciple at lade sig kalde ”r̀abbi,” (mester), ”path,r” (far) eller ”kaqhghtai,” (mester), for at de ikke skal 

sætte sig i Jesu sted og tage hans ære (23,8ff).297 

Derudover fremhæver Matthæus en anden pointe i 23,3, hvor Jesus med henblik på farisærernes un-

dervisning siger: ”De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses’ stol. Alt det de siger til jer, skal I derfor 

gøre (poih,sate) og adlyde (threi/te), men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger”. 

Som vi tidligere har set i afsnittet: “maqhteu,w” - håndværket at disciple, er den praktiske del af disciplin-

gen afgørende i Jesu egen måde at disciple på, og derfor også centralt i den opgave som disciplene får i 

missionsbefalingen. Deres autoritetsposition er derfor hele tiden justeret efter hvorvidt de selv omsæt-

ter Jesu livsstil.298 Læserne af Matthæusevangeliet opfordres i det citerede vers ligefrem til ikke at efter-

ligne dem som ikke har en praksis, der afspejler det, som Jesus har befalet. Også i bjergprædikenen ad-

varer Jesus mod falske profeter (7,15ff.). Her opfordres læserne til at fokusere på resultaterne af profe-

tens virke: ”på deres frugter (tw/n karpw/n auvtw/n) kan i kende dem” (7,16). I de efterfølgende vers uddy-

ber Jesus, hvad disse frugter er, og han forklarer, at det ikke er, hvad de siger (le,gwn), men det at gøre 

(poiw/n) Guds vilje (7,21). Den autoritetsposition, en disciple har over andre, er altså betinget af, hvorvidt 

vedkommende selv har indoptaget Jesus befalinger i sin egen praksis. Bosch konkluderer: “orthopraxis is 

                                                           
296 Jfr. ”ùmi/n”(jer) i 28,20 
297 France formoder, at de tre titler har været brugt i den menighed Matthæus adresserer med sit evangelieskrift. 
2007, 862 
298 Pointen i hele konteksten er, at farisæernes adfærd annullerer deres mosaiske autoritet. France argumenterer 
for, at 23,3a skal forstås som ironi. 2007, 860. 
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hereby made into a critical yardstick for orthodoxy and becomes the norm for God’s covenant peo-

ple”.299 

Matthæus er meget tydelig omkring, at mangel på integritet undergraver en discipels myndighed, men 

samtidig er han også meget ærlig i fremstillingen af disciplenes fejl på dette område. Gentagne gange i 

sit evangelieskrift fortælles det, hvordan disciplene er optaget af at få den højeste magt-position i disci-

pelflokken.300 Det er som om Matthæus, med den hyppige fremhævelse af dette tema, er klar over, at 

det er en faldgruppe for disciple, der er udrustet med magt til at disciple andre. Det første sted vi vil se 

på er fra kap. 18. Situationen er den, at disciplene henvender sig direkte til Jesus med spørgsmålet om, 

hvem der er den største (mei,zwn) i Himlenes rige (18,1).301 Jesus svarer, at disciplene må vende om 

(stre,fw) og blive som børn for overhovedet at komme ind i Riget (18,3). Ud fra Jesu synspunkt var disci-

plene på det fundamentalt forkerte spor mht. storhed i Himlenes rige. Flere eksegeter fremhæver, at 

det at blive som børn ikke handler om at adoptere nogle formodede etiske karakteristika for børn såsom 

uskyld, ydmyghed, modtagelighed eller tillid, men om at acceptere ens egen position på den sociale 

skala er på højde med et barns.302 Det handler om at ydmyge (tapeino,w) sig (18,4).303 Det handler om at 

acceptere lav status. Hagner pointerer, at det ikke er et følelsesmæssigt spørgsmål,304 men et spørgsmål 

om, at en discipels tilgang til lederskab står i modsætning til verdens. Storhed i discipelskab og lederskab 

handler ikke om magt og position, men om ydmyghed.305 Stort lederskab er tjenende lederskab, og øn-

sket om at være stor koblet med ønsket om at udøve autoritet over andre er den gale vej at gå.306 

Den samme problemstilling er fremme igen i 20,20-28, hvor Jesus igen modstiller en discipels lederskab 

med det ledelsesparadigme der er blandt folkene (ta. e;qnh).307 Der er en diskussion om hvad Jesus vil 

sige med udtrykkene: ”oì a;rcontej […] katakurieu,ousin”(fyrsterne udøver herredømme) og ”oì mega,loi 

katexousia,zousin”(de store udøver magt, v.25). Carson mener ikke, at Jesu ærinde er at kritiserer magt-

misbrug, og kritikken går derfor ikke på den måde de politiske ledere administrere magt. I stedet er 

                                                           
299 Bosch 1991, 68 
300 18,1-4; 20,20-28; 23,11 
301 France pointerer, at Himlenes rige ikke er en futurisk størrelse, men “the new values which Jesus is inculcating, 
and the communal life of those who embrace them”. 2007, 675 
302 Carson 1995b, 397; France 2007, 676f; Hagner 1995, 517f. Müller har tilsyneladende en anden udlægning, idet 
han fremhæver at ”barnet” skal illustrer at disciplene er afhængige af Gud ligesom et barn til sine forældre; 2000, 
394. Men senere fremhæver han også, at det handler om at kende sin stilling, og ikke om en selvudslettende hold-
ning; 2000, 395. 
303 France fremhæver at ”tapeino,w” har med status at gøre. 2007, 679 
304 Hagner 1995, 518 
305 Hagner 1995, 518 
306 France 2007, 677 
307 Ordet ”e;qnh”(folk), som det bruges i udtrykket ”oi ̀a;rcontej tw/n evqnw/n” (folkenes ledere, v. 25), er ikke som i 
28,19 udtryk for alle folk/folkeslag (jfr. diskussionsafsnittet Missionærbefalingen?). Her bruges det som udtryk for 
der almentmenneskelige vs. det som har med Guds riges orden. France 2007, 759 
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ærindet, at “the very structures themselves cannot be transferred to relationships among his follow-

ers”.308 Carson mener, at selve den hierarkiske magtstruktur er problemet. Andre eksegeter fæstner sig 

ved præfikset på de to verber: ”kata” (ned),309 som de mener tydeligt indikerer, at der henvises til 

magtmisbrug, hvor nogen udnytter deres magtposition over andre. Müller forklarer, at præfikset ”af-

spejler den politiske situation, hvor lydighed mod øvrigheden var direkte proportionel med dennes 

magt”.310 Verberne handler om at holde undersåtterne nede for egen vindings skyld.311 Jeg finder de 

morfologiske argumenter overbevisende. Det handler altså ikke om, at magt er forkert i sig selv, men om 

hvordan denne magt forvaltes.312 France præsiserer: “human society needs properly structured authori-

ty, of course, but Jesus’ emphasis here is on the way that authority is exercised”.313 Matthæus konklude-

rer med ordene: ”Sådan skal det ikke være blandt jer” (v. 26). I de følgende vers forklares det, hvordan 

det i stedet skal være. 

I de følgende vers vises et modbillede til det foregående,314 hvor det bliver tydeligt, at lederskab altid har 

til formål at tjene fællesskabet. ”Den der vil være stor (me,gaj) blandt jer, skal være jeres tjener 

(dia,konoj), og den der vil være den første (prw/toj)blandt jer, skal være jeres træl” (dou/loj, v. 26-27). 

”dia,konoj” (tjener) viser at en disciples lederskab handler om at gøre ting for andre end sig selv, og 

”dou/loj”(slave) viser, at det ikke er et frit valg.315 Carsons opsummering fremhæver, hvordan disciplene i 

deres opgave med at disciple andre er henvist til at videreføre den praksis, de har set hos Jesus, da han 

disciplede dem. Carson: “The disciples are called to follow in the footsteps of their Lord and to follow his 

Example of humility (cf. 5,5), service, and self-sacrifice”.316  

4.2.5. Opsamling 

I dette diskussionsafsnit kan vi som opsummering på spørgsmålet, om magten er Jesus magt eller disci-

plenes magt, konkludere følgende: Jesus er kongen (basileu.j) i kongeriget (basilei,a). Disciplenes magt 

har derfor rod i Jesu kongemagt (afsnit 4.2.1). Formålet med disciplenes magt er at udruste dem til at 

disciple andre og dermed bringe kongeriget (afsnit 4.2.2). Derfor gives disciplene magt over modstande-

ren (satana/ - satan) af kongeriget (afsnit 4.2.3). Derudover beskrives i Matthæusevangeliet, hvordan 

                                                           
308 Carson 1995b, 432. Han kritiserer også NIV’s tolkende oversættelse til ”lord it over”. 
309 Müller 2000, 428; France 2007, 760 
310 Müller 2000, 428 
311 Jfr. også de eneste andre steder, hvor verbet ”katakurieu,ousin”(udøver herredømme) bruges i NT (Acta 19,16; 
1. Pet 5,3), er det tydeligt ud fra konteksten, et der er tale om magtmisbrug for egen vindings skyld. 
312 Jfr. også DO1992 med ”folkenes fyrster undertrykker dem” og ”stormændene misbruger deres magt over dem” 
313 France 2007, 759 
314 Müller 2000, 429 
315 France 2007, 760 
316 Carson 1995b, 582 
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disciplene skal administrere deres magt overfor andre på en måde, så de ikke ophøjer sig selv til Jesu 

status, men med forbillede i Jesus udøve tjenende lederskab for de andres skyld. Disciplenes magt er 

betinget af, at deres eget liv afspejler Jesu liv (afsnit 4.2.4). Spørgsmålet, om disciplenes magt er deres 

egen magt eller Jesu magt, er derfor en falsk modstilling. Disciplenes magt er knyttet uløseligt sammen 

med Jesus, som jeg har vist det i de fire ovenstående analyser. Bosch forklarer det på følgende måde: 

”Jesus and his disciples share in suffering and in missionary authority”.317  

Som afslutningen på diskussionsafsnittet om magt vil jeg lade N.T. Wright få det sidste ord om dette 
tema: 
 

People get very puzzled by the claim that Jesus is already ruling the world, until they see what is 
in fact being said. The claim is not that the world is already completely as Jesus intends it to be. 
The claim is that he is working to take it from where it was – under the rule not only of death 
but of corruption, greed and every kind of wickedness – and to bring it, by slow means and 
quick, under the rule of his life-giving love. And how is he doing this? Here is the shock: through 

us, his followers. The project only goes forward insofar as Jesus’ agents, the people he has 
commissioned, are taking it forward.318 

 

 

Efter denne diskussion af magtens plads i disciplenes discipelskab, er det nærliggende at spørge, hvilke 

medier magten kommer til udtryk igennem. Når Matthæus skildrer, at disciplene udrustes med magt, 

hvordan kommer dette så til udtryk? Dette spørgsmål er, hvad næste diskussionsafsnit handler om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
317 Bosch 1991, 75 
318 Wright 2002b, 207 
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4.3. Ord og gerninger eller kun ord? 

Det er bemærkelsesværdigt, at missionsbefalingen, som på så mange måder opsummerer evangelie-

skriftet,319 og skitserer disciplenes fortsatte opgave med at disciple andre, ikke eksplicit nævner undere, 

helbredelser og mirakler med et eneste ord. Missionsbefalingen taler om at disciple, døbe og oplære, og 

den har i kirkens historie spillet en central rolle for forståelsen af, hvad kirkens opgave er.320 Det ses 

f.eks. hos eksegeter som Birger Gerhardsson, der konkluderer, at forkyndelsen har forrang frem for hel-

bredelser,321 eller endnu mere konsekvent hos Karl Barth, der mener, at undere ikke har nogen funktion 

efter Jesu opstandelse.322 Den samme holdning kommer til udtryk hos Carson, der i sin eksegese af mis-

sionsbefaling uddrager, at disciplene, som selv er øjenvidner, nu skal disciple nye generationer af ørevid-

ner.323 Tanken hos disse eksegeter syntes at være den, at disciplene har set, hvordan Jesus demonstrerer 

Himlenes rige i gerninger, og nu skal de give det videre ved at vidne om det i ord.  

Spørgsmålet er derfor ret afgørende for denne afhandlings tema om discipelskab hos Matthæus. Skal 

disciplenes fremtidige virke primært bestå af oplæring med ord, eller består deres sendelse i både ord 

og gerninger?324 Er der i Matthæus’ fremstilling af discipelskab en prioritering mellem proklamation og 

demonstration – en prioritering mellem ord og gerninger?  

I eksegesen af 28,20 har jeg belyst spørgsmålet ud fra verbet ”evnte,llomai” (jeg befalede), og i dette af-

snit vil jeg analyserer sagen ud fra hele evangelieskriftet. 

4.3.1. Undergerningers plads hos Matthæus 

Vi vil starte analysen med at undersøge, hvilken plads Matthæus har givet underberetningerne i sit 

evangelieskrift. Han beretter om otte helbredelser (8,1-4; 8,5-13; 8,14-15; 9,1-8; 9,20-22; 9,27-31; 12,9-

14; 20,29-34), fem dæmonuddrivelser (8,28-34; 9,32-34; 12,22-32; 15,21-28; 17,14-20) og en dødeop-

vækkelse (9,18-19.23-26). Desuden fortælles om andre naturundere såsom brødunderet (14,13-21), 

vandringen på vandet (14,22-33) og underet hvor Jesus stilner stormen (8, 23-27). Derudover er undere 

indirekte bevidnet i 11,20-24, 13,16-17 og 13,54.  

I Matthæus’ summarier, hvor Jesu virke opsummeres, har undere faktisk en massiv overvægt: 

                                                           
319 Jfr. kontekstanalysen 
320 Kjær 1986, 54 
321 Gerhardsson 1979, 23 
322 Barth 1961, 69. Barth mener ikke, at Jesu Helbredelser har nogen funktion efter Jesus opstandelse, da opstan-
delsen er det egentlige tegn. Barths argumentation hviler imidlertid på bl.a. den fejlagtige forudsætning, at undere 
i Matthæusevangeliet er forstået som tegn. Barth 1961, 69 
323 Carson 1995, 599 
324 I dette afsnit bruger jeg ordet ”gerninger” som samlende betegnelse for overnaturlige gerninger såsom helbre-
delser, eksorcismer og øvrige mirakler. 
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- Syv summarier refererer udelukkende undere, primært helbredelser (8,16-17; 12,15-21; 14,13-

14; 14,34-36; 15,29-31; 19,1-2; 21,14). 

- To summariere refererer undere og forkyndelse side om side (4,23-25; 9,35). 

- To summariere refererer ingen undere (4,17; 11,1). 

De udtryk Matthæus bruger i summarierne vidner om, at helbredelser indtog en fyldig plads i Jesu virke. 

”Hele” (o[loj) Galilæa (4,23); i ”alle” (pa/j) byer og landsbyer (9,35). Rygtet om Jesus kom ud over ”hele” 

(o[loj) Syrien, og man bragte ”alle” (pa/j) syge til ham (4,24). Der blev sendt bud til ”hele” (o[loj) omeg-

nen, og man bragte ”alle” (pa/j) de syge til Jesus (14,35). ”Mange” (polu,j) – heriblandt syge – fulgte ham 

(12,15; 14,14; 15,30; 19,2).325 Desuden giver Matthæus tydeligt til kende, at Jesus helbreder alle (pa/j) jfr. 

4,23f; 8,16; 9,35). Af stor interesse for denne afhandlings tema beskriver Matthæus også, at disciplene 

var inddraget i denne helbredelsesvirksomhed (10,1.8; 17,16). 

Matthæus prioriterer fremstillingen af undere utroligt højt i sit evangelieskrift, og i summarierne har 

underne en klar overvægt. I Jesu tjeneste har underne altså en massiv vægtning, der ikke lader temaet 

om undergerninger degradere til en perifer position i evangelieskriftet. 

4.3.2. Sammenhæng mellem ord og gerninger 

På den ene side har vi altså eksegeter, der med udgangspunkt i evangelieskriftets afslutning fremhæver 

forkyndelsen af ordet på bekostning af undergerningerne, på den anden side indtager undergerningerne 

en så markant plads i det øvrige evangelieskrift, at en sådan konklusion virker påklistret. Jeg vil derfor i 

dette afsnit undersøge hvordan Matthæus fremstiller sammenhængen mellem ord og gerninger i evan-

gelieskriftet som helhed. 

Den første sammenhæng mellem ord og undergerninger kommer til udtryk i termen ”evxousi,a” (magt). 

Matthæus bruger denne term både om Jesu forkyndelse (7,28f.; 21,23) og om helbredelse (8,5-13(v.9); 

10,1). Det er den samme magt der foranlediger begge dele, og begge ytringer har rod i den samme kilde. 

I 9,1-8, hvor Jesus helbreder en lam mand i Kapernaum, tematiseres denne sammenhæng med de skrift-

kloges skepsis. Pointen i denne perikope er netop, at det er med den samme ”evxousi,a” (magt), Jesus 

helbreder og tilgiver synder. 

Det næste vi vil se på, er det kristologiske sigte, som undergerningerne har i Matthæusevangeliet. Dette 

bliver eksplicit ved skildringen om Johannes, der i fængselet hører om ”ta. e;rga tou/ Cristou/” (Kristi 

gerninger, 11,2). I denne perikope fungerer Kristi undergerninger og forkyndelse som bekræftelse af, at 

han er ”ò evrco,menoj” (den som kommer, 11,3). Ligeledes tolker Matthæus Jesu undergerninger som 
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udtryk for, at han er den Herrens tjener, som der er profeteret om ved profeten Esajas,326 hvor det net-

op citeres, at han tog vore lidelser (avsqenei,aj) og bar vore sygdomme (no,souj, 8,17).327 I 12,22f. resone-

rer folkeskarerne også selv fra Jesus undergerninger til betegnelsen ”ò uìo.j Daui,d” (Davidssønnen).  

Som jeg har redegjort for i afsnit 4.2.1 går der en lige linje fra den kristologiske fremstilling af Jesus som 

den salvede konge til det rige som han bringer. Og sammenhængen mellem Himlenes rige og underger-

ninger er det næste fokus. Jesus henviser selv sine anklagere til sine dæmonuddrivelser og helbredelser 

som udtryk for, at Guds rige er kommet nær (12,22.28). Disse gerninger er udtryk for den nye virke-

lighed, der kommer med Guds rige. Den samme sammenhæng er der også mellem helbredelserne og 

opgøret med ”to.n ivscuro,n” (den stærke, 12,29) dvs. Satan og hans rige.328 I beretningen om Jesus i ga-

darenernes land har Matthæus i modsætning til Markus og Lukas refereret dæmonernes spørgsmål til 

Jesus i forbindelse med, at de bliver drevet ud: ”er du kommet for at pine os før tiden (pro. kairou/)?” 

(8,29). Dette klassificerer undergerningerne som markører af den eskatologiske tid, der starter med 

Gudsrigets komme.329 Kjær Nielsen forklarer: ”helbredelsen skal ses i et eskatologisk perspektiv og op-

fattes som udtryk for, at den forjættende frelsestid (Gudsriget) er brudt frem”.330 Denne sammenhæng 

mellem undergerninger og Guds rige kommer også tydeligt til udtryk i udsendelsen af disciplene. De skal 

både proklamere, at himlenes rige er kommet nær samt demonstrere Riget i undergerninger (10,7-8). 

Her ser vi en klar sammenhæng mellem ord og gerninger.331 Kjær forklarer, at ”den indre sammenhæng 

mellem helbredelser og forkyndelse består deri, at de er manifestationer af den sammen virkelighed, 

nemlig manifestationer af det Gudsrige, der var kommet nær i Jesus”.332 

I kontekstanalysen, i kommentaren til vers 19 og i afsnittet om hvor disciplenes magt kommer fra har jeg 

på forskellig måde påvist, hvordan Jesus bringer Guds rige ved at gøre disciple, og hvordan dette møn-

ster går igen i disciplenes discipelskab. Discipelskab er indersiden af Gudsriget. Når undergerninger sam-

tidig er manifestationer af Gudsriget, må det forventes, at Matthæus eksplicit adskiller undergerninger 

og discipelskab, hvis det var hans ærinde, at de undergerninger, som har en så massiv plads i Jesu tjene-

ste med at bringe Guds rige, ikke skulle være en del af disciplenes fortsættelse af den tjeneste. En sådan 

adskillelse finder vi ikke hos Matthæus.  

                                                           
326 Kjær 1986, 48 
327 Bemærkelsesværdigt er det, at Matthæus ikke på dette sted gør nogen pointe ud af, at Jesus er Herrens lidende 
tjener, som det kommer til udtryk i Es 53 både før og efter de citerede strofer. 
328 Kjær 1986, 45 
329 Kjær 1986, 47 
330 Kjær 1986, 46 
331 Jfr. også Jesu svar til døberen i 11,5f. hvor der også henvises til både ord og gerninger. 
332 Kjær 1986, 51 
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4.3.1. Udsendelsen i kap. 10 og udsendelsen i kap. 28 

Ovenstående analyse indikerer, at undergerninger på ingen måde er underordnet forkyndelsen af ordet 

i Matthæusevangeliet. Men vi står stadig tilbage med spørgsmålet om hvorfor ordlyden i udsendelsen af 

disciplene i kap. 10 er væsentlig anderledes end udsendelsen i kap. 28. Som det er refereret i ovenstå-

ende afsnit, mener nogle at ”pa,nta o[sa evneteila,mhn ùmi/n” (alt jeg befalede jer) i 28,20 kun handler om 

at Jesus undervisning skal videregives. Verbet ”evnte,llomai” (befalede) som bruges her, er en tradering-

sterm som i udpræget grad bruges i Deutronomium.333 I tekststykker Deut. 10,12 – 11,32 bruges vending 

”evgw. evnte,llomai, soi/ùmi/n” (jeg befaler dig/jer) ikke mindre end 7 gange i LXX, og denne formulering 

svarer stort set til formuleringen i Matthæusevangeliet 28,20: ”evneteila,mhn ùmi/n” (jeg befalede jer).334 

Matthæus trækker på denne deutronomistiske tradition, og en undersøge af indholdet i befalingerne i 

Deutronomium kan hjælpe os til at afklare indholdet af det samme verbum i Matthæusevangeliet 

28,20.335 Befalingerne i Deutronomium tager udgangspunkt i hvem Gud er, og det forklares videre, at 

han ”skaffer den faderløse og enken ret, og elsker den fremmede og giver ham føde og klæder” (Deut. 

10,18). Jesus bruger det samme sprog, og det inkluderer antageligt barmhjertighed og praktisk omsorg. 

Med denne perspektivering af befalingen i Matthæusevangeliet 28,20 er det oplagt at konkludere, at 

den både omfatter ord og gerninger.336 Der er derfor ikke en holdbar tolkning, at udsendelsen med hel-

bredelse i kap. 10 kun har gyldighed, så længe Jesus er hos disciplene, og derfor nyformuleres efter op-

standelsen i kap 28.337 Der er ingen indikation af en sådan tidsbegrænsning i evangelieskriftet, og der er 

ingen grund til at antage, at de gerninger, Jesus gjorde, ikke er medtænkt i verbet ”evnte,llomai” (befale-

de).338 Den oplagte forståelse af forholdet mellem udsendelsen i kap. 10 og kap. 28 er, at Matthæus har 

samlet hovedparten af Jesus undervisning om udsendelsestraditionen i kap 10. France forklarer, at ud-

sendelsen i kap 28 er en instruktion om at fuldføre den mission, de oprindeligt var kaldet til i kap. 10.339 

4.3.2. Opsamling 

Som opsummering på dette afsnit, om hvorvidt discipelskab hos Matthæus indeholder en tjeneste i ord 

og gerninger eller i ord alene, må vi konkludere med Kjær: 

 

                                                           
333 I Gen, Ex, Lev og Num. sammenlagt 69 forekomster imod 80 forekomster i Deut. alene. 
334 Verbet bruges 4 gange hos Mt. hvorimod kun 3 gange hos de øvrige synoptikere tilsammen 
335 Wright, Chris. Fremlagt i ikke publiceret forelæsning i Århus 12-04-2013, jfr. 
http://www.reindex.org/MF/main/Hits.php?tgtId=1007&MtaId=24687 
336 Jfr. også detaileksegesen til 28,20. 
337 Kjær 1986, 53 
338 At Matthæus tilføjer adjektivet ”pa,nta” (alt) i 28,20, taler også for denne forståelse. 
339 France 2007, 1108; Jfr. også Krentz 2004, 28 
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Det må anses for at være en uholdbar antagelse, at der ifølge evangelisten skulle bestå et un-
derordningsforhold mellem helbredelse og forkyndelse forstået på den måde, at helbredelsen 
skulle være underordnet forkyndelsen og have sin berettigelse i at kunne tjene denne. Tværti-
mod synes evangelisten i sin komposition at have været bestemt af et ønske om at sidestille 

helbredelse og forkyndelse.340 
 

Discipelskab i Matthæusevangeliet er altså også i spørgsmålet om ord og gerning en imitation af Jesu 

praksis, som bestod af begge dele. Discipling består ikke kun af undervisning om, hvem Jesus er, men 

den er også en videreførelse af de gerninger Jesus gør. Bosch betegner Kristi gerninger, som ”a key mis-

sionary concept”, der udgør det basale i Matthæus forståelse af mission.341 Og dette matthæiske missi-

onskoncept består af både ord og gerning i Jesu egen mission såvel som den mission disciplene sendes 

ud på efter opstandelsen. 

 

 

Første diskussionsafsnit handlede om, hvordan håndværket med at gøre disciple ser ud. Andet diskussi-

onsafsnit behandlede emnet om disciplenes udrustning med magt. Tredje diskussionsafsnit omhandlede 

hvordan disciplene skal omsætte magten i både ord og gerninger. Tilbage står spørgsmålet om, hvem 

der skal have glæde af disciplenes sendelse - hvem er modtagerne? Dette er netop hvad jeg vil stille 

skarp på i næste diskussionsafsnit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
340 Kjær 1986, 51 (jfr. også s. 53). Mht. komposition henviser Kjær til at kap 5-7 (Jesu undervisning) og kap 8-9 (Jesu 
gerninger) ligger forud for udsendelsen i kap 10. Desuden kan jeg henvise til min opdeling af evangelieskriftet i 
kontekstanalysen, hvor det godtgøres hvordan hele evangelieskriftet er konstrueret som en vekselvirkning mellem 
undervisning og praksis – mellem ord og geringer. 
341 Bosch 1991, 68 
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4.4. Missionærbefalingen? 

Et tolkningsspørgsmål rejser sig i 28,19: Er Jesu befaling om at gøre disciple en befaling til at rejse til 

fremmede folkeslag som vandreprædikant, eller er det en befaling om at have det som en mission for sit 

daglige liv, at gøre folk til disciple? Er det en befaling til at være missionær eller en befaling til at have en 

missional livsstil? Svaret på dette spørgsmål har overordentlig stor betydning for forståelse af, hvilket 

discipelskab det er, der tegnes i Matthæusevangeliet. Jeg vil derfor belyse problemstillingen ved at ana-

lysere ”poreuqe,ntej” (gå) og ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk).  

4.4.1. Gå! 

Det første ord i Jesu befaling er ”gå” (28,19). Participiet ”poreuqe,ntej” (gå) får imperativisk betydning fra 

hovedverbet342 og fremstår som en ledsagende omstændighed til befalingen om at gøre disciple.343 

”poreuqe,ntej” (gå), kan ifølge Bauer have to betydninger, som kan komme i spil i denne sammenhæng: 

Den første betydning, hvor man går mod et specifikt mål, forklarer Bauer344 på følgende måde: ”to move 

over an area, gener. with a point of departure or destination specified, go, proceed, travel”. DO1992 har 

valgt accentuering af denne forståelse med oversættelsen: ”gå hen”. Den anden betydning handler 

nærmere om livsstil, og den forklares af Bauer345 med ordene: ”to conduct oneself, live, walk”. Selve 

ordet giver altså mulighed for begge forståelse. 

Vi vil nu vende os til brugen af ordet i en matthæisk sammenhæng. Verbet ”poreu,omai” (gå) forekommer 

29 gange i Matthæusevangeliet, bl.a. i 10,6.7, disciplene får befaling om kun at gå til de fortabte får af 

Israels hus. Denne partikularistiske klausuls ophævelse i kap 28 kunne tale for den forståelse, at gå’et 

her måtte indebære, at missionsbefalingen ikke længere kunne udleves indenfor Israels grænser. Parti-

cipiet ”poreuqe,ntej” (gå) leder op til et imperativ fem andre steder i Matthæusevangeliet udover 

28,19,346 og ingen af disse steder er der tale om at drage udenlands. En forståelse af, at missionsbefalin-

gen eksklusivt skulle omhandle det ar være missionær for fremmede folkeslag, kan derfor ikke bygges på 

participiet ”poreuqe,ntej” (gå).347 France forklarer:  

 

 

                                                           
342 Morris 1992, 746 
343 Wallace 1996, 641f. Stort set alle forekomster af aorist ptc. + aorist impv. er ledsagende omstændighed jfr. 
Wallace 1996, 645 
344 Sub verbo poreu,omai§ 1 
345 Sub verbo poreu,omai§2 
346 2,8; 9,13; 10,7; 11,4; 17,24  
347 France 2007, 1115; Dette har dog ofte været tilfældet i missionsbefalingens tolkningshistorie. Kvalbein 1988, 49 
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The introductory poreuqe,ntej ”going,” is too common and general a verb to be pressed into an 
indication that Jesus speaks here of moving to a new area or field of mission; indeed it has been 
used of the mission specifically to Israel in 10,6.7. In due course a mission to “all the nations” 
will no doubt involve disciples moving outside their home territory, but there were plenty of 
non-Jewish people to be reached, along with Jews, even without going outside “Galilee of the 
nations” (4,15).348 

 

Konklusionen bliver derfor, at ”poreuqe,ntej” (gå) ikke primært handler om at rejse ud som missionær. 

Participiets primære betydning går på at have en livsstil, som altid har en retning. En livsstil der handler 

om at disciple idet vi går, eller måske nærmere hvor end vi går. 

Carson er enig i denne betydning, men understreger med rette, at der er brug for tre omhyggelige kvali-

fikationer af denne forståelse:349 

1. Participiet ”poreuqe,ntej” (gå) har imperativisk betydning jfr. hovedverbet og kan derfor ikke neg-

ligeres.  

2. Tjenesten gælder ”pa,nta ta. e;qnh”(alle folk), hvilket må kvalificerer forståelsen af ”poreuqe,ntej” 

(gå). 

3. Missionsbefalingen skal perspektiveres af andre missionsbefalinger.350  

Anliggendet i punkt 3, med perspektiveringen til andre bibelske skrifter ligger udenfor denne afhand-

lings område, men den kvalificering som punkt 2 lægger op til, er netop hvad jeg vil tage fat på i det næ-

ste afsnit. 

4.4.2. Alle folk 

Jeg vil i dette afsnit fokusere på, hvad udtrykket ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk) kan bidrage med til forståel-

sen af discipelskabet i Matthæusevangeliet. I missionsbefalingen fremstår ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk) 

som discipelskabets objekt.351  

Evangeliets universelle adressat er blevet foregrebet tidligere i evangelieskriftet, f.eks. i 24,14 og 

26,13.352 Matthæus nævner også flere gange, hvordan hedninger tager imod Jesus, f.eks. de vise mænd i 

2,1-12, officeren i 8,5-13 og den kanaanæiske kvinde i 15,21-28,353 og det er kun den sidste beretning 

Matthæus har til fælles med Markus. Udblikket til ikke-jødiske modtagere er altså et matthæisk anlig-

gende gennem hele Matthæusevangeliet. 

                                                           
348 France 2007, 1114 
349 Carson 1995b, 595 
350 Lk. 24,45-49; Jh. 20,21; ApG. 1,8; jfr. også Mt. 4,19; 10,16-20; 13,38; 24,14 
351 ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk) er i akkusativ i 28,19 og derfor objekt for verbet ”maqhteu,sate” (discipel) 
352 Hagner 1995, 887 
353 Jfr. også 1,1; 1,3-5; 2,1-12; 3,9; 4,15ff; 8,5ff; 8,28; 10,18; 11,21-22; 12,21; 12,41-42; 13,38; 15,21-28; 16,13; 
21,28-32. 41-43; 22,8-10; 24,14; 24,31 25,31-32; 26,13; 27,54. 
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Müller anfører, at missionsbefalingen indikerer, at ”den skranke, der i det foregående i princippet har 

været opretholdt mellem Israels hus og hedningeverdenen er bortfaldet”.354
 Dette åbner for tre forskel-

lige forståelser af, hvordan objektet for missionsbefalingen skal forstås: 

1. Den specielle sendelse til Israel (10,6; 15,24) suppleres med en sendelse til alle (andre). 

2. Israel er nu henvist til en plads på linje med andre folkeslag, og der er ikke længere forskel på 

jøder og hedninger. 

3. Missionen til Israel er ophørt. 

Der er med andre ord en diskussion, om hvad discipelskabets objekt er. Dette spørgsmål er afgørende 

for det overordnede tema om discipelskab såvel som det underordnede spørgsmål, om hvorvidt missi-

onsbefalingen er en missionærbefaling.  

Selve ordet ”ta. e;qnh” (folk) kan ifølge Bauer355 have to forskellige betydninger: Dels betydningen der 

betegner “a body of persons united by kinship, culture, and common traditions, nation, people”, og dels 

betydningen der betegner ”people groups foreign to a specific people group, gentiles, unbelievers”. Den 

første oversættelse af ordet vil betyde, at discipelskabets objekt er alle folkeslag, Israel incl.356 Den an-

den oversættelse vil betyde, at discipelskabet er rettet mod alle andre, dvs. de ikke-troende. Hvorvidt 

det er ikke-jøder eller ikke-kristne hjælper Bauer ikke til en afgørelse af. Han hjælper os heller ikke i en 

nærmere bestemmelse af discipelskabets objekt, men det breder paletten af muligheder ud og viser, at 

”ta. e;qnh” (folk) kan bruges som definition af folk, som er afgrænset af hhv. kultur (folkeslag) eller tro 

(hedningefolk). 

Müller argumenterer for forståelse nummer 3 om, at missionen til Israel er ophørt.357 Dette underbyg-

ges med henvisning til de mange domsord mod Israel (f.eks. 23,37ff.) samt udsondringen af jøderne 

f.eks. i udtryk som ”deres synagoger”. De fleste andre eksegeter ser dog ingen mulighed for denne tolk-

ning af ”pa,nta ta. e;qnh” (alle folk). Udtrykket bliver godt nok også brugt i modsætning til jøder hos Mat-

thæus,358 men France fremhæver, at det er en specialiseret brug af ordet jfr. de steder hvor konteksten 

ikke indikerer, at jøder er ekskluderet.359 Desuden fremhæves det, at ”ta. e;qnh” (folk) kvalificeres af 

”pa,nta” (alle) og dermed understreger det universalistiske i missionsbefalingen. Carson stiller også 

spørgsmålet, om det overhovedet giver logisk mening at tale om, at ingen jødekristen i nogen kirke skal 

døbes og oplæres.360 Disciplene var jo selv jødekristne. Hagner argumenterer også imod standpunktet 

                                                           
354 Müller 2000, 580 
355 Sub verbo e;qnoj § 1&2 
356 DO 1992 syntes at have valgt den fortolkning ved at vælge oversættelsen ”alle folkeslag”. 
357 Müller 2000, 581 
358 Jfr. 6,32; 10,5.18; 20,19 
359 Jfr. 4,15; 12,18.21; 20,25; 24,9; 25,32. samt France 2007, 1114. 
360 Carson 1995b, 596 
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med henvisning til, at det ikke var sådan den tidlige kirke forstod missionsbefalingen.361 Jeg mener også, 

at forståelsen af, at Matthæus skulle undtage jøderne fra missionens og discipelskabets objekt er uhold-

bar. Udsagnet i 28,19 er positiv understregning af Jesus missions universelle rækkevidde og ikke en ne-

gativ afgrænsning af hedninger i forhold til jøder. Ikke mindst adjektivet ”pa,nta” (alle) taler for denne 

forståelse. Keener konkluderer: ”The Gentile mission extends the Jewish mission – not replaces it”.362  

Tilbage står vi med forståelse 1 og 2, hvor forskellen er, hvorvidt Israels særlige plads I frelseshistorien er 

ophørt. Hagner advokerer for dette med henvisning til, at jøderne ikke nævnes særskilt i missionsbefa-

lingen.363 Jeg mener dog ikke, at det argument holder, da pointen i Matthæusevangeliet 28,16-20 ikke 

har til formål at præcisere, hvorvidt Israel har en ekstraordinær rolle som subjekt i Guds mission, men 

derimod, at de ikke længere har nogen ekstraordinær rolle som objekt.364  

Matthæus starter sit evangelieskrift med at understrege Jesu slægtskab med Abraham allerede i første 

vers. Velsignelsen til Abraham i Genesis 12,3 er ikke eksklusion af Israel:  

”`hm'(d"a]h' txoïP.v.mi lKoß ê̂b. Wkår>b.nIw> […] ^yk,êr>b"åm. ‘hk'r}b")a]w:” (Jeg vil velsigne dem der velsigner 

dig, […] i dig skal alle jordens slægter velsignes). Her er det tydeligt, at velsignelsen også er til Israel, og 

at Israel har en rolle i, at denne velsignelse når til alle folk.365 Carson konkluderer: “Matthew’s Gospel is 

now, in its final verses, returning to the theme introduced in the very first verse (1,1) – that the blessing 

promised to Abraham and through him to all peoples on earth (Gen 12,3) are now to be fulfilled in Jesus 

the Messiah”.366 Jeg finder, at forståelse nummer 1 er mest oplagt, med vægtlægning på, at den speciel-

le sendelse til Israel nu er suppleret med en sendelse til alle (andre). Dette er dog ikke entydig fastslået 

med ovennævnte argumentation, ligesom det ikke lader sig afgøre ud fra Matthæusevangeliet alene. 

Spørgsmålet er heller ikke afgørende for en afklaring af discipelskabets objekt,367 og vi kan under alle 

omstændigheder konkludere med Morris, at missionens rækkevidde er blevet verdensomspændende.368  

De to forskellige forståelser, som ordbogsopslaget gav mulighed for, er dermed også afklaret. Når Israel 

er inkluderet i ”ta. e;qnh” (folk), udelukker det muligheden for at forstå ”ta. e;qnh” (folk) som ikke-jødiske 

hedningefolk i denne sammenhæng.369 Det samme gælder forståelse af ”ta. e;qnh” (folk) som ikke-

kristne, da denne brug ikke er gængs hos Matthæus.370 Tværtimod, når disciplingen gælder alle folk, må 

                                                           
361 Hagner 1995, 887. Hagner henviser desuden til Rom 1,16; 10,18; 1. Kor 9,20. 
362 Keener citeret hos France 2007, 1115 
363 Hagner 1995, 887 
364 Jfr. også France 2007, 1114 
365 LXX bruger også betegnelsen ”ta. e;qnh” ( folk) i 18,18 og 22,18. 
366 Carson 1995b, 596 
367 Carson skelner heller ikke mellem forståelse 1 og 2. Carson 1995, 596 
368 Morris 1992, 746; Jfr. også Bosch 1991, 64 
369 Bauer sub verbo e;qnoj    §1 foreslår også selv denne tolkning af 28,19. 
370 I det hele taget virker en sådan tolkning mest af alt som en anakronisme fra den konstantinske æra.  
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den også gælde kristne, da det at blive disciplet ikke kan afgrænses til en punktuel initiation, men også 

indbefatter en efterfølgende oplæringen, efter man er blevet kristen.371 

4.4.3.  Foreløbig opsamling  

Om discipelskabets objekt kan jeg indtil videre konkluderer, at det er universelt. ”ta. e;qnh” (folk) skal 

forstås som alle folkeslag. Discipelkaldet gælder alle folk uden afgrænsning. Tilbage står vi stadig med 

afklaringen af, om missionsbefalingen er en missionærbefaling.  

Flere eksegeter noterer sig, at det personlige pronomen ”auvtou.j” (dem) i maskulinum er brugt i 28,19-20 

og ikke ”auvta” (dem) i neutrum.372 Pronomenerne står som objekt for de underordnede participier ”bap-

ti,zontej” (døbe) og ”dida,skontej” (lære) og dermed også som discipelskabets objekt. Hvor det personli-

ge pronomen i neutrum ville være forventeligt, hvis der var tale om folkeslag, flytter det personlig pro-

nomen i maskulinum fokus fra folkeslag til fokus på enkelt individer.373 Dette accentuerer den missionale 

livsstil og det personlige forhold til enkeltindivider. Ovenstående undersøgelser skaber dog ikke basis for 

en enten-eller-konklusion med hensyn til spørgsmålet om missionær eller missional livsstil. Begge be-

tegnelser ville betyde en reduktion. Hvis missionær-perspektivet med fokus på fremmede folkeslag ren-

dyrkes, vil det kollidere med det faktum, at alle folk også disciplenes eget jødiske folk er deres næste. 

Hvis perspektivet med en livsstil i mission rendyrkes, vil det kollidere med det faktum, at alle folk også 

omfatter fjerne folkeslag.  

Dog lader det sig konkludere, at missionsbefalingen ikke først og fremmest er en rejsebefaling, men en 

befaling om at disciple alle folk. Missionsbefalingens ledetråde med ”poreuqe,ntej” (gå) og ”ta. e;qnh” 

(folk) afgrænser ikke discipelskabets objekt, med understreger tværtimod, at der ikke er grænser. 

Spørgsmålet om missionsbefalingen er en missionærbefaling kan altså ikke besvares entydigt, da der er 

tale om et både/og. Spørgsmålet kan med andre ord ikke bruges som afgrænsning af disciplingens ob-

jekt.  

4.4.4. Modtagerene bestemmes af modtagerene 

Alligevel fremstilles disciplingen i Matthæusevangeliet ikke som spredt fægtning i alle retninger. Der er 

nemlig tidligere i skriftet lagt ledetråde ud, som angiver retning for disciplenes indsats. Disse ledetråde 

finder vi i kap 10. 

                                                           
371 Jfr. min kommentar til 28,20 
372 France 2007, 1115; Hagner 1995, 887  
373 Hagner 1995, 887; Carson 1995b, 596; jfr. også 25,32 
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Her vejleder Jesus disciplene i, hvordan de, når de kommer ind i en by, skal foretage en metodisk under-

søgelse (evxeta,zw)374 af hvem der er det værd (a;xioj, 10,11). Pointen er, at disciplene ikke skal blive hvor 

som helst, men de skal være bevidste om, hvor de vælger logi.375 Disciplene skal undersøge, hvem der er 

det værd. Fokus på værdighed er særlig for Matthæus.376 Adjektivet optræder 9 gange hos Matthæus 

(Mk. 0; Lk. 8), og 7 af de 9 gange er i kapitel 10. Det signalerer dermed et afgørende tema i Matthæus’ 

fremstilling af mission.377 Undersøgelse om værdighed foregår på den måde, at disciplene ved ankom-

sten til at hus skal udtale et fredsønske (10,12). Hvis huset er det værdigt, skal de modtage freden 

(10,13).378 Jeg vil nedenfor først undersøge fredsønsket og dernæst værdigheden. 

France fremhæver, at annonceringen af fred er et aspekt af det forventede Guds rige.379 I Es 52,7 (LXX) 

står der: ”Hvor herligt lyder budbringere fodtrin hen over bjergene! Han forkynder fred (eivrh,nh)”.380 

Eksegeter understreger derfor, at modtagelse af fredshilsenen handler om modtagelse af disciplenes 

budskab.381 Andre steder i evangelieskriftet er der andre bemærkelsesværdige udtalelser om disciplenes 

autoritet i form af virkningsfulde ord udtalt med guddommelig rygdækning (16,19; 18,18). At være mod-

tager af et sådant budskab er bestemt en velsignelse, men at afvise budskabet er at afvise Guds fred, for 

”Den der tager imod jer, tager imod mig” (10,40).382 Fredshilsenen skal altså forstås i sammenhæng med 

Disciplenes budskab om Riget, hvilket også giver god mening ud fra konteksten, hvor det i 10,7 netop 

befales disciplene, at de skal prædike Riget. 

Vi vil nu gå videre til at se på spørgsmålet om værdighed (a;xioj). I 10,13 beskrives hvordan freden vil 

vende tilbage til disciplene, hvis ikke huset er det værd. I næste sætning siges det samme bare med an-

dre ord, og her bruges formuleringen: ”ikke tage imod jer, eller høre jeres budskab” (lo,gouj, 10,14). 

Davies og Allison understreger, at værdighed i perikopen ikke handler om moralsk godhed, men om 

villighed til at modtage.383 I bjergprædikenen har Jesus også undervist disciplene om ikke at give det 

                                                           
374 DO 1992 har oversættelsen: ”spørge”, hvilket er en for upræsis oversættelse, der ikke i tilstrækkeligt omfang 
forklarer den konsekvente og metodiske fremgangsmåde, som det græske verbum lægger op til. Bauer sub verbo 
evxeta,zw    §1 forklarer ”evxeta,zw” med ordene: “try to find out by use of careful methods, which may include pers. 
inquiry, scrutinize, examine, inquire” 
375 Davies & Allison 1991, 174 
376 Müller 2000, 262 
377 Davies & Allison 1991, 175 
378 I stedet for ”huset” har Lukas ”uiò.j eivrh,nhj” (fredens søn), hvilket flytter fokus fra det kollektive (huset) til det 
individuelle (personen). Dette er et udtryk for Matthæusevangeliets folkelighed. Et andet eksempel er Mt. 10,11, 
hvor Matthæus har by eller landsby (po,lin h' kw,mhn), til sammenligning har Markus hus (oivki,a, Mk. 6,10). Noack 
betegner dette som Matthæusevangeliets folkelighed og siger, at Matthæus regner i byer, det vil sige i geografiske 
samfund, hvor Markus skriver ureflekteret, mens Lukas har en forkærlighed for enkeltpersoner. Noack 1971, 141  
379 France 2007, 387 
380 Den masoretiske tekst har ”~Al±v'” (Shalom). 
381 Müller 2000, 262; France 2007, 386 
382 France 2007, 387 
383 Davies & Allison 1991, 175 
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hellige til dem, som ikke værdsætter det (7,6), og den samme tilgang kommer til udtryk her. Müller kon-

kluderer, at modtagernes værdighed bestemmes af deres respons på disciplenes budskab.384 Discipel-

skabets objekt bestemmes dermed i høj grad af hvem, der åbent og velvilligt byder disciplene velkom-

men og tager imod deres budskab. Discipelskabets objekt er i første omgang ubegrænset, som jeg har 

konkluderet i ovenstående afsnit. Men den fortsatte discipling og den fortsatte investering afhænger af 

modtagernes reaktion. Modtagernes modtagelighed er den retningslinje disciplene skal administrerer 

deres indsats efter. Jeg vil derfor konkludere, at objektet for den vedvarende discipelvandring bestem-

mes af modtagernes respons. Modtagerne bestemmes af modtagerne.  

                                                           
384 Müller 2000, 262 
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5. Konklusion 

I Matthæusevangeliet kommer temaet om discipelskab lige under det overordnede tema om Jesus som 

den messianske konge, der bringer Himlenes rige. Straks efter at Jesus første gang offentligt har prokla-

meret Himlenes rige (4,17), er hans første messianske gerning at kalde disciple (4,18ff), og undervisnin-

gen i Matthæusevangeliet klarificeres først og fremmest som discipelundervisning. Da Jesus efter sin 

opstandelse proklamerer, at han er givet al kongemagt i himmelen og på jorden (28,18), er den direkte 

applikation af dette, befalingen til disciplene om at disciple alle folk (28,19f). 

Discipelskabet fremstilles i Matthæusevangeliet som indersiden af Riget, og discipelskab er dermed en 

del af den konstituerende base for evangeliefortællingen. På den måde knytter Matthæus kristologien 

og ekklesiologien sæt sammen, og den hermeneutiske nøgle til denne sammenhæng er discipelskabet. I 

Matthæusevangeliet bringes Guds rige ved, at der disciples disciple, som igen discipler nye disciple. Der-

for er befalingen om at disciple helt central, når Matthæus i missionsbefalingen skildrer, hvordan Jesus 

instruerer disciplene i, at videreføre den bevægelse han har startet. 

Matthæus angiver i sit evangelieskrift, hvordan dette discipelskab skal omsættes i praksis. Jeg har disku-

teret fire aspekter ved dette. Som konklusion på disse diskussionsafsnit vil jeg som hermeneutisk nøgle 

til discipelskabet foreslå ordet imitation. Discipelskab er at gøre som Jesus:385  

• Disciplene skal disciple på samme måde, som Jesus disciplede dem. Imitation er centralt i den 

discipelskabsmodel af information, imitation og applikation, som Jesus selv disciplede efter. En 

discipel bliver dog ikke mester, men bliver selv ved med at være en discipel under livslang oplæ-

ring (afsnit 4.1). 

• Disciplene skal administrere den magt, de betros til at udvide Riget, via tjenende lederskab efter 

Jesu eksempel (afsnit 4.2). 

• Disciplene skal viderebringe Riget både i ord og gerning ligesom Jesus. Discipling består ikke kun 

af undervisning om, hvem Jesus er, men den er også en videreførelse af de gerninger, Jesus 

gjorde (afsnit 4.3). 

• Objektet for disciplenes mission er alle folk uden afgrænsning. Disciplene skal have en livsstil 

som underbygger dette. Den eneste afgrænsning for disciplens indsats består i, at de skal foku-

sere på dem, der er modtagelige, ligesom Jesus gjorde (afsnit 4.4). 

 

                                                           
385 Jfr. også Kvalbein 1988, 50 
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Som opsummering af specialeafhandlingens resultater kan det siges, at discipelskab i Matthæusevange-

liet handler om, at Jesu disciple skal bringe Jesu rige ved at disciple nye disciple efter Jesu forbillede og 

lære dem at praktisere Jesu befalinger. Som Krentz formulerer det, fremstiller Matthæus sit evangelie-

skrift som en manual der viser hvordan evangeliet realiseres i praksis.386 Som det helt centrale i denne 

realisering fremhæver Matthæus disciple, der discipler. 

 

Det er bemærkelsesværdigt, at Jesus i Matthæusevangeliet siger, at han selv vil bygge sin kirke (evkklh-

si,a, 16,18), mens han til disciplene siger, at de skal gøre disciple (28,19).  Som perspektivering vil jeg 

derfor rejse det praktisk teologiske spørgsmål til videre bearbejdning, hvordan den kirkelige praksis kan 

tage form efter den matthæiske understregning af discipelskabets essentielle betydning. 

                                                           
386 Krentz 2004, 30 
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