
Kristi utsendinger for forsoning.  

Joh. 3, 11-16 2 Kor. 5, 18-21 

Innledning 

Forsoning er en gjenforening, re-etablering av hjertelige relasjoner, vennskap, bringe tilbake 

harmoni. I dag skal vi fokusere på Guds plan for forsoning med menneskeheten og vår 

forsoningstjeneste for Kristus. I denne forsoningen er det viktig å forstå den opprinnelige 

tilstanden, forholdet til og felleskap med Gud. I tillegg er det viktig å forstå årsakene til 

separasjonen. Det starter fra vennskap og et forhold, som ender i separasjon. Deretter blir det 

en forsoning som bringer tilbake vennskapet. En av motivasjonene til forsoning er at noe godt 

gikk tapt og må fås tilbake.  

Forsoning er tilgivelse og helbredelse 

Ofte kan vi ikke fullt forstå viktigheten av noe før vi mister det. Gud skapte mennesket i sitt 

bilde og likhet. Da mannen og kvinnen syndet mot Gud, ødela de bildet som Gud skapte dem 

til å ha. Dette resulterte i et ødelagt forhold til Gud. De mistet Guds bilde og derfor mistet de 

forholdet med ham. I mine dåpsklasser lærte vi at Gud skapte oss slik at vi elsker ham, tjener 

ham og nyter felleskap med ham. Det synes som om Gud hadde som vane å besøke mannen 

og kvinnen i hagen og nyte deres felleskap. Det må ha vært så smertefullt for Gud å dukke opp 

i hagen for ikke å finne noen å snakke med.  Mannen og kvinnen gjemte seg og rømte fra Gud. 

Selvfølgelig visste Gud hva som hadde skjedd. Forholdet og felleskapet var tapt. Gud elsket 

dem og ønsket ikke å miste dem. Han ønsket derfor å bringe det gode forholdet tilbake.  Gud 

vil ha et nært og intimt forhold til oss. Han nyter vårt forhold og ønsker ikke å miste oss. Siden 

Gud allerede hadde erklært straff for synden mannen og kvinnen hadde begått, lagde Han 

også en plan for å helbrede dette forholdet.  

Planen innebar straff, tilgivelse og helbredelse.  

Det er interessant at vi ofte snakker om tilgivelse som fravær av straff, men her ser vi en annen 

tilnærming. Gud utførte først straffen, før tilgivelsen. Jeg tror det her er lagt vekt på at det er 

konsekvenser når vi ikke adlyder Gud, men at Han fortsatt elsker oss. Jesu Kristi død var en 

straff, han døde på våre vegne, og på denne måten åpenbarte Gud sin kjærlighet til oss. Paulus 

snakker om slangen som Moses løftet i ørkenen for israelittene for å se på den for deres 

helbredelse. Jesus ble hengt på korset for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 

Alle som velger å tro på ham, vil bli forsonet og gjenforent til Guds bilde. Denne 

gjenforeningen helbreder vårt forhold til Gud. Våre synder blir tatt bort, og når Gud ser oss er 

vi helliggjort på samme måte som Jesus (Hebr. 10,10). Gud har selv forsonet oss med Ham 

gjennom Jesus. Som Kristi utsendinger skulle vi be og strebe etter å tilgi dem som skader oss 

og være rollemodeller for hva forsoning betyr. I vårt daglige liv finner vi at tilgivelse ikke er så 

lett som det sies. Tilgivelse er en prosess, spesielt når man blir skadet. Gud minner oss 

imidlertid om at hans kjærlighet kan hjelpe oss å helbrede og tilgi våre lovbrytere. Vi må huske 

hva vi bekjenner i Herrens bønn. Gud tilgir oss når vi tilgir andre også. 



 

Forsoningsmåltidet – Den hellige nattverd 

Et måltid er en av måtene vi har fellesskap med hverandre på. Nattverd er et viktig måltid 

startet av Jesus selv. Det er en mulighet for alle som tror på Gud å ha fellesskap med Kristus 

og med hverandre. I tillegg gir nattverd en mulighet for dem som ikke har trodd ennå å bli 

tilgitt og forsonet med Gud. Det første trinnet til forsoning er å akseptere og veie opp feilene 

som førte til separasjonen. I nattverd finner vi viktige aspekter ved Guds forsoning: kjærlighet, 

tilgivelse, enhet og fellesskap. Når vi deltar i nattverd, tenker vi knapt på andre aspekter 

bortsett fra vår tilgivelse for våre synder. Min utfordring for oss er at vi (vil) utvider vårt 

perspektiv på det hellige måltid. Kristus utfordrer oss til å elske, tilgi og ha fellesskap med 

andre. På hvilke måter synes du nattverd utfordrer deg til å være Guds utsendinger for 

forsoning? 

Forsoning er en måte å starte og fortsette fellesskapet med Gud på. 

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror 

på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv» (Joh. 3,16). Enhet og fellesskap for dem som tror 

på Gud, er uendelig. Å ha tro på Jesus er begynnelsen på et evig forhold til Gud, et fellesskap 

som fortsetter både når vi lever og når Gud kaller oss hjem. Ingenting kan skille oss fra Guds 

kjærlighet, ikke engang de daglige utfordringene vi står overfor i vårt liv, ikke engang døden 

(Rom 8,31-34). Når vi er forsonet med Kristus Jesus, tvinger Guds kjærlighet oss til å være hans 

utsendinger. Vi er motivert til å fortelle andre om den kjærlighet vi har funnet i Kristus. Måtte 

Gud hjelpe oss å huske at vårt fellesskap med Gud er uendelig, og arbeide for å styrke det hver 

dag. Paulus utfordrer oss i dag. «Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos 

dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og 

ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds 

gode vilje» (Fil.2,12-13). La oss beholde troen. Måtte Gud velsigne dere fortsatt i denne 

fastetiden. 


