
 

H O V E D T E K S T  F O R  T A L E N   
Høysangen 1 ++ , 2. Kor 3, Salme 84 

A N D R E  T E K S T E R  S O M  E R  R E L E V A N T E  
Dommerne 6, Jesaja 6, Johannes 20, Ap. Gj. 9 

 

H O V E D P U N K T E R  I  T A L E N :  
 

« V I  E R  T I L B E D E R E  F O R D I  H A N  E R  –   
M Ø T  G U D  O G  B L I  F O R V A N D L E T  I  H A N S  N Æ R V Æ R »  

 

Moment 1: Vi er skapt til relasjon 

Adam og Eva ble skapt for å være Guds partnere som skulle fylle jorden og "bygge 
byer" og fellesskap. Mennesket er designet for å gjøre det i takt med Guds hjerte, 
etter hans visdom og ord.   
Efeserbrevet kapittel 1 sier:  

(v. 3) Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet 
oss med all Åndens velsignelse i himmelen. 

 (v. 12) Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt 
vårt håp til Kristus.  
 
Vi vet at vi kobler på livskilden når vi relaterer til den treenige Gud gjennom bønn og 
tilebdelse! På denne måten viser vi verden at vår tro er sann og virkelig! Å tilbe Jesus, 
er å drikke av det levende vannet som man ikke blir tørst av igjen! Kristne har ulike 
erfaringer med tilbedelse. Det er umulig å koble på LIVSKILDEN uten at det får både 
emosjonelle, relasjonelle, rasjonelle, fysiske og åndelige konsekvenser! Vi kobler på 
livet kilde, opphavet til alle ting, fylden av fullkommen kjærlighet, han som er vår 
FAR! 

 
Moment 2: Å erfare Gud – den subjektive opplevelsen (rep fra sist søndag) 

Troens liv skal inneholde emosjoner! La det være sagt med en gang! Et kristenliv uten 
følelser og erfaring knyttet til seg, er et mye fattigere trosliv enn det trenger å være. 

Men det er viktig å ikke lage teologi av egne erfaringer! 

Mange har hørt det sagt, og vi har sagt det her i TFK også, at nå var det «sterkt i 
lovsangen, nå er Gud virkelig nær». Og det er ikke noe teologisk galt med det 
utsagnet, for Gud er virkelig nær – HELE TIDEN – både når du og jeg følger noe og når 
vi ikke føler noe. 



 

Den subjektive erfaringen av Guds nærvær LÆRER OSS IKKE SÅ MYE OM GUD, DEN 
LÆRER OSS OM OSS SELV og hvordan vi responderer på det Hellige, på Guds nærvær. 

Noen ganger velger Gud å manifestere sitt nærvær gjennom fysiske hendelser, 
momentane helbredelser eller gjennom et «vindsus» i et møte som alle erfarer og 
får med seg. Da er det ikke lenger en subjektiv erfaring, den er blitt kollektiv, alle i 
rommet så/kjente/erfarte det samme. 

Men så lenge vi befinner oss i det «litt mer alminnelige landskapet» så er det den 
subjektive erfaringen som vi lettest har tilgang på. VI SKAL IKKE REDUSERE DEN 
SUBJEKTIVE ERFARINGENS BETYDNING! Jeg ønsker at alle skal gjøre subjektive 
erfaringer av at Pappa Gud elsker deg, at Jesus gir deg av sitt liv og Ånden styrker deg 
og fyller deg med en kjærlighet og kraft du ikke har i deg selv! 

Men vi skal passe oss for å «Sette en standard» ut fra den subjektive erfaringen, for 
den er tilpasset deg og den du er, og passer ikke for den andre, som erfarer Gud på 
en helt ulik måte. 

Den subjektive erfaringen av Guds tiltale, Guds berøring og Guds nærvær er Hans 
kjærtegn til deg, fordi han vil relasjon med deg! Gud har dette for alle mennesker! 

 
Moment 3: Vi inviteres til intimitet med Jesus og vår Himmelske pappa i Ånden! 

Høysangen 1:  
Å, om han ville kysse meg 
          med kyss av sin munn! 
          Din kjærlighet er bedre enn vin. 
           
     3 Duften av oljene dine er deilig, 
          navnet ditt øses ut som olje. 
 
Våre bønner og vår tilbedelse beveger Gud og har betydning i himmelen! Derfor er 
det ET MÅL Å BYGGE ET ÅNDELIG MOMENTUM I TILBEDELSEN av mennesker som er 
overgitt til å tilbe Jesus sammen! Og vi bygger ikke dette alene og vi bygger det ikke 
som en personlig agenda! Vi gjør dette fordi det er en respons tilbake på Guds 
kjærlighet til oss først og fordi det er å leve ut det vi er skapt til å være!  

(Og alle som ikke enda har fått tak i gleden og begeistringen i tilbedelsen, stopp opp 
og finn de områdene du har begeistring, og ta det med til Jesus og be Han om å gi 
deg samme glede og begeistring når du tilber Ham. JEG LOVER DEG: DET ER EN BØNN 
JESUS VIL ELSKE Å SVARE PÅ!) 



 

T I L  R E F L E K S J O N / S A M T A L E :  
 

Refleksjon 1: Gi lidenskapen til Gud! 

Hvor er det enklest for deg å erfare glede, lidenskap og begeistring? Beskriv dette 
for deg selv først og så for huskirken/vekstgruppa di. Dette er et uttrykk for din 

gudegitte evne til å tilbe. Hvordan kan du anvende dette i din tilbedelse av Jesus, på 
egenhånd og i felleskapet i kirken? 

 
Refleksjon 2: Tilbedelse – intimitet med Herren! 

Å tilbe er å uttrykke kjærlighet. Kjærligheten kan ikke kreves og kan ikke tas, den kan 
bare gis og tas imot. Når vi tilber, uttrykker vi kjærligheten til den treenige Gud! Og 
resultatet er at vi fylles med kjærligheten fra himmelen, Den Hellige Ånds fylde, Han 
som er kjærlighets Ånd, og som gir oss på nytt av seg selv. Å tilbe er derfor å drikke 

av det levende vannet (Joh. 7). Relasjonen mellom oss og den treeenige Gud 
uttrykkes i bibelen med ekteskapet som metafor. Intimitet med Herren! Hvordan 

kommer dette til uttrykk i livet ditt nå? Og om du ønsket at det var annerledes, hva 
er det du lengter etter? Snakk med Jesus om dette, og med dem du har rundt deg i 

huskirken/vekstgruppa. 

 
Refleksjon 3: Et helligsted – hvor tilbedelsen bringer mennesker inn i Guds nærvær 

Sean Feucht har skrevet en profetisk sang over Norge – et uttrykk for det kall som 
Gud har gitt til vår nasjon. Sangen heter «Make me a lover». Vi nordmenn er 

grunnfestet i evangelisk luthersk tro, vi kan vår troslære, mange av oss kan vår 
syndsbekjennelse utenat. Men vi har kanskje noe å innta i å uttrykke vår kjærlighet 
og begeistring og lidenskap overfor Jesus. Hvordan ønsker du og tenker du at det 

kan se ut i ditt liv? Del det gjerne med huskirken/vekstgruppen din. 
 

Følg gjerne linken her (https://www.youtube.com/watch?v=Ed8KeobmGBo), og hør sangen 
alene eller sammen med din huskirke/vekstgruppe. 

 


