
 

 Identitet- Utsendt! 

Innledning: Norge har ambassader eller utenriksstasjoner i ca. 90 land. 

Ambassadene er vår offisielle representasjon i et fremmed land- som et 

Norge i miniatyr- hvor Norske lover gjelder. Ambassadøren er vår 

spesielle utsending- som opptrer på Norges vegne. 

Tekster: JOH 18: 36, 2KOR 5: 20 og MATT 10: 16 

 

Utsendt av Jesus 

I JOH 17: 18 leser vi: Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem 

til verden.. Her møter vi en «utsendelses kjede»: Gud sender Jesus- og 

Jesus sender oss. Vi er ambassadører- og er nå Gudsrikets offisielle 

utsendinger! Men, vi har også et «utsendelses mandat»: Les LUK 10: 16 

og JOH 14: 12 Når vi forkynner og formidler Guds Ord- har vi 

myndighet- Gud taler gjennom oss. Og vi fortsetter også Jesus gode 

gjerning- ved på Hans vegne utøve godhet, be for syke, og alt som hører 

Gudsriket til.  

Utsendt til verden 

Begrepet «verden» har i Bibelen flere betydninger- noe det er helt 

avgjørende å finne ut av. Når vi i JOH 3: 16 leser om hvor høyt Gud har 

elsket verden- handler det om de menneskene han har skapt. Vi er nemlig 

for mennesker- uansett hvem de er og hvordan de er- så er de elsket av 

Gud! Det vi er imot, er det som ødelegger mennesker. 

Samtidig, så omtales «verden» som alt det som står Gud imot. Les 1JOH 

2: 15 f  Vår store utfordring er å elske det vi skal elske, og ikke la oss 

fange av kjærlighet til ting og holdninger som bryter med det store 

oppdraget vi har som Ambassadører for Gudsriket i denne verden. Kirken 

har alltid hatt sin største betydning og positive innflytelse når den har 

vært annerledes og våget å være en «motstrømsbevegelse»! 

 

Til samtale: Hvordan opplever du det å være en Ambassadør for Guds 

rike, hvordan vil du at det skal prege ditt liv? Samtal om dette; Å være i 

verden- men ikke av verden. Hva betyr dette i praksis? 

 

 




