
«Vi er kommet for å tilbe ham» 

 

 Det er de vise menn som i forlengelsen av juleevangeliet uttaler dette. Kanskje 
historien skal bli nødt til å gjenta seg: At hedningekristne fra Østen eller Syden må 
komme og lære oss dette som burde være dei første: «herren din Gud skal du tilbe.» 
 Tilbedelsens kunst er en vanskelig kunst. Få er utlærte. Noen prøver, men 
kommer seg sjelden over førsteklasse-nivået. De fleste prøver seg ikke engang - og 
lar seg derfor aldri innrullere i tilbedelsen skole. Tilbedelsens hellige skjelven overfor 
det underfulle og ubegripelige er mangelvare hos folk flest Derfor skjelver man mer 
overfor følgene av sin egen synd og ulykke. Frykten for krig og vold, for sin neste og 
for mangel på ting i livet dominerer. 
 «Herren din Gud skal du tilbe,» sa Jesus til fristeren, da denne viste ham all 
verdens herlighet. Da - og først da - forlot djevelen ham. Djevelen og alt hans vesen 
taper sin makt over det menneske som lever i tilbedelsen. Der Gud ikke er i sentrum, 
blir en lett et bytte for sin selvsentrerthet eller verdensfrykt. 
 Tilbedelse inneholder to ting: Knefall for Gud! og All ære til Ham! Det viser 
Åpenbaringsbokens gløtt inn i den tilbedende menighet til fulle (kap. 4 og 7). Eller 
det glimt fra den samme verden, når den ledsager julens hendelse. Hvor det synger av 
englemunn: 
 

Ære være Gud i det høyeste 

og fred på jorden 

blant mennesker som har Guds velbehag! 

 
 Knefall for Gud ja, det vil si: tjeneste. «Herren din Gud skal du tilbe,» er 
preludiet. «Ham alene skal du tjene,» er utgangen. Det er sammenheng mellom å tilbe 
og tjene. Misjonsbefalingen er gitt til elleve tilbedende menn. 
 Tenk om vi kunne beundre Gud både i hans skaperverk og i hans frelsesverk. Da 
skulle både stjerner og atomer, krybbe og kors bøye seg i hellig undring for den 
Høyeste og stemme våre hjerter i harmoni med englesangen og den kommende 
verden, der alt skal være oppsugd av tilbedelsen. 
 Ære være Gud i det høyeste! 
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