
 

Tilbed KONGEN! 
Nr. 241 - søndag den 4.11.18 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
Herren Gud 2 Mose 3, 13-16 – Jahve / Jeg er den, jeg er! 
 
Vores billede og opfattelse af Jesus som vores Herre er meget 
afgørende. Han er ikke diktatoren - men Kongen fra ”det omvendte rige”. 
 
Som vi kan læse i Ef. 5, 21-33 handler det om at underlægge sig ”en 
herre”, som ofrede sig selv for vores skyld og som tager hovedansvaret.  
 
Intet i Guds rige er tvang - ellers er det ikke kærlighed. 
At hengive sig til en anden må være noget frivilligt – noget man gør, fordi 
man har fuld tillid til personen…  
 
Læs: Joh. 13,12-16 Herren der tjener – den tjenende konge 
13 I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg.  
 
Jesus er ligeglad med, om vi synger smukke sange om og til ham - hvis 
ikke vi handler på det vi synger og tror – tilbedelse er mere end en sang 
 
Den første Adam: ikke din vilje ske, men min! 
Den anden og sidste Adam (Jesus): ikke min vilje ske, men din! 
 
Vi må give Jesus ejerskab over alt i vores liv og ikke sige som manden i 
denne lignelse: Læs: Luk 12,13-21 Lignelsen om den rige bonde 
 
Matt 19, 16-22: ”…Hvad mangler jeg så?” 
 
Jesus er ikke jaloux på din bil eller andet materielt - kun hvis det tager den 
plads han ønsker at have… 
 
Luk 12, 32-34: Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give 
jer Riget.  Sælg jeres ejendele og giv almisse. Skaf jer punge, som ikke 
slides op, en uudtømmelig skat i himlene, hvor ingen tyv kommer, og intet 
møl ødelægger. For hvor jeres skat er, dér vil også jeres hjerte være. 
 
Salme 37,4:  
Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. 
 
 

 
Målet for os: er at ALT i os TILBEDER HAM! og ham ALENE 
 
TILBEDELSE (lydighed - gennem et offer) - Abraham og Isak (1 Mose 
22, 1-8). Gud: Tag det eneste og det bedste og bring det til mig 
 
Når en kristen lever i ulydighed, er der ikke meget tilbedelse i hans hjerte  
Ex. Jesu lydighed og ultimative tilbedelse = KORSET 
 
Vores offer, er ofte at give afkald på os selv og alt det som ikke ligner 
(behager) Jesus. 
 
Du skal? eller kærligheden siger: 
Hvor meget kan jeg give? 
Hvor meget kan jeg bede / tilbede? 
 
Fordi, HAN er det værd! 
 
Joh 12,3 - Maria var søster til Lazarus – hun havde fået en ny erfaring 
med Jesus – Hendes syn på Herren forandredes, så hun ofrede noget 
meget værdifuldt (1 års løn). Ud af kærlighed ofrede hun… 
 
Når noget bytter plads  
 
ApG. 19, 19-20 
En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres 
bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede 
værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge.   
20 Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke. 
 
 

Forslag til samtale : 
• Hvad blev ”levende” for dig i søndags? 
• Prøv at beskriv Herren – hvem er Jesus for dig? 
• Hvad er pointen i Matt 19, 16-22? 
• Hvorfor taler Jesus om ”skatten” og vores hjerte Luk 12, 32-34? 
• Hvad er tilbedelse? 
• Hvad ”ser du” i historien om Maria i Joh. 12? 
 
OBS! Modtog du ikke et nyhedsbrev tirsdag aften på din 
e-mail adresse, så ret henvendelse til Frank Ahlmann 
fa@kirkecenter.nu eller mobil: 24 80 63 73  
 


