MER – samtaleopplegg
Del 3 (Mer tilbedelse)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 6. okt 2019

Resymé fra talen
• Jes 44,3. For at de prosessene som har startet i menigheten skal få fortsette, trenger vi MER Guds Ord,
MER bønn, MER tilbedelse, MER enhet, osv.
• Herren din Gud skal du tilbe. Luk 4,1-2. Når vi blir frelst, gjør vi Ham til Herre i livet vårt. Vi gir ham lov
til å tale inn, vise vei. Vi kalles til omvendelse fra tvesinn (ref Jakobs brev), og til et klart enhetlig fokus:
Herren din Gud skal du tilbe, og Ham alene skal du tjene.
• Hemmeligheten i et himmelvendt liv. Sal 103,1. Alt som er i oss skal love Ham, elske Herren vår Gud
med alt! Magnus Malm utfordrer oss til å se at det er vi selv som sitter med nøkkelen i forhold til
sekularisering, ved å invitere Ham inn i alle deler av livet. Tørre å spørre oss (og Gud): Hvordan kan jeg
gjøre/forvalte dette så bra at det gleder Pappa Gud?
• Hva er tilbedelse? På norsk er det minst 49 synonymer for tilbedelse. De meste åpenbare: Beundre,
hylle, bøye kne for, lovprise, opphøye, ære. Bruker vi tid av og til bare på å beundre Ham? Lever vi i
ydmykhet, med bøyde knær, for Ham? Gjør vi gjerninger og snakker slik at Han får ære?
• Hvis det skal bli mer tilbedelse i livet ditt, hva skal det da bli mindre av? Det motsatte (antonymene) av
tilbedelse kan være avsky, forakt, å mislike, hat, gi blaffen, vanære, eller spotte. Noe av dette er
åpenbart, ingen kristne hater Gud f.eks. Men det kan jo hende vi noen ganger gir litt blaffen...?
• Holde kjærligheten varm. Som hos et forelsket par som gifter seg og fortsetter å være sammen, så
trenger en hver kjærlighetsrelasjon å pleies.
• Kristus i Hans kropp. Matt 25,31-40. Å tilbe, respektere og ære Gud, handler også om hvordan vi
behandler hverandre og skaperverket vi har fått å forvalte. Vi skal ikke verken forakte eller hate
mennesker, mennesker som er skapt i Hans bilde. Hvis vi virkelig er Kristi kropp, så vanærer eller
spotter vi ikke hverandre. F.eks skriver vi ikke stygt om andre kristne på Facebook...
o Fordi vi er skrøpelige og svake i oss selv, så trenger vi at Ånden kommer oss til hjelp i dette.
o I tillegg til de åpenbare synonymene for tilbedelse, finnes det andre: feire, hedre, respektere,
verdsette.
o Vi vil både feire Hans oppstandelse og herredømme, men også hedre hverandre som er skapt
i Hans bilde. Rom 12,10. Respektere både de som har kommet kortere og lengre enn oss på
veien, verdsette andre mennesker – fra unnfangelse til død!
• Tilbedelsen i Gudstjenestene. Sal 22,23. Sal 33,1. Lovsang er ikke en musikkstil, men en livsstil. Sang og
musikk er ett av uttrykkene vi kan bruke, og for mange er det viktig.
o 2.Krøn 20. Josafat plasserer lovsangerne foran hæren, for å bane vei i kampen. Dette har sin
parallell i nytestamentlige tid, i vår åndelige kamp. Salvet lovsang rydder vei, forbereder
hjertene, og skaper en god plattform for tjenestegavene.
o 2.Kong 3,15-16. Da harpespilleren spilte, kom Herrens Ånd over Elisa. Salvet lovsang forløser
gavene.
• Hvis vi lever et lovprisende og tilbedende liv, blir det en fest å komme sammen på søndag. Det
normale vil da være at hver og en av oss har med oss noe (ref 1.Kor 14), og vi vil da heller ikke bry oss
så mye om det er noen nye sanger, litt for høy/lav lyd, osv. Og vi vil ikke bli opptatt av at det må slutte
etter «17 minutter», fordi vi lengter etter å tilbe Ham som har frelst oss og holder oss oppe med sin
rettferds høyre hånd. Han som er så vakker som tusen ganger tusen solnedganger, og større og mer
veldig enn de milliarder galakser Han har skapt.
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Har du gitt Herren tilgang til alle rommene i livet ditt? Hva holder du igjen? Tiden? Pengene?
Seksualiteten? Eller andre ting? Hvor vil du helst ikke slippe Ham inn? Hvorfor det?
• Lever du et lovprisende og tilbedende liv i din hverdag? Overfor dine nærmeste, eller andre
mennesker du møter?

