
Det ligger i menneskets natur at beundre, se op til, ære,  

vise hengivenhed og tjene. Alle mennesker tilbeder på en 

eller anden måde nogen eller noget. Spektret er stort: den 

almægtige Gud, forskellige guder af træ, sten eller metal, 

forfædrene, solen eller himmellegemerne, jordiske herske-

re, helgener, musik-, sports- eller politiske idoler, penge, 

sex, magt – eller måske fylder egoet så meget, at det er sig 

selv, man dyrker. 

Kampen om sand tilbedelse og ærefrygt har været med mennesket fra 
begyndelsen, og sand tilbedelse vil være afgørende i det sidste store 
opgør her i verden.

Jesus trådte ind i denne kamp, da han begyndte sin mission på jorden. 
Efter sin dåb blev han af Helligånden ledt ud i ørkenen for at forbe-
rede sig til sin gerning. Og der blev han konfronteret med Den Store 
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Modstander. Djævelen tog ham med op på et meget højt bjerg, så han 
kunne se alle verdens riger og deres herlighed. ”Alt dette vil jeg give 
dig,“ sagde han, ”hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig.“ Du behøver 
slet ikke at ofre dig selv. Du behøver ikke lide på korset og udstå men-
neskers hån og foragt. Du kan skyde genvej og undgå alt dette, hvis du 
vil ære mig og anerkende mig som den retmæssige herre over jorden 
og dens beboere. Fald blot ned og tilbed mig.

Selvom Jesus var udmattet af sult efter 40 dage i ørkenen, kunne han 
ikke narres af Fristeren. Uden tøven svarede Jesus: ”Vig bort, Satan! 
For der står skrevet: ’Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham 
alene’“ (Matt 4,8-10).

Du må ikke have andre guder end mig
Der findes kun én, der har krav på vores tilbedelse. Der findes kun én, 
der er værd at tilbede. Der findes kun én, vi skylder vores tak for livets 
gave, håbet om lykke og evig frelse. Det er Herren vores Gud, himlens 
og jordens skaber. Der er ikke plads til andre. Alt andet er blændværk, 
overtro, vildfarelse og selvbedrag. 

Der findes smukke ritualer, fantastiske bygningsværker, kunstneriske 
udsmykninger og dragter, århundreders traditioner, men intet af dette 
kan tilfredsstille sjælens dybeste længsel eller erstatte den sande 
tilbedelse.

I Johannes’ Åbenbaring får vi et blik ind i den himmelske verden, hvor 
tilbedelsen har sin oprindelse og fortsætter uden afbrydelse. Johannes 
ser i et syn, hvordan de himmelske væsener falder ned foran den evige 
Gud og tilbeder med ordene: ”Værdig er du, vor Herre og Gud, til at 
få pris ære og magt; for du har skabt alle ting, og af din vilje blev de til 
og blev skabt“ (Åb 4,11). Og lovprisningen forsætter for Lammet, Guds 
søn: ”Du er værdig … for du blev slagtet, og du købte med dit blod 
mennesker til Gud af alle stammer og tungemål og folk og folkeslag“ 



(Åb 5,9). Skabelsen og frelsen viser en storhed og kærlighed, som gør 
Guddommen alene værdig til skabningens tilbedelse. 

Sande tilbedere
I en samtale med en samaritansk kvinde i Palæstina blev Jesus stillet 
spørgsmålet om, hvilket sted, der var det rette sted at tilbede Gud. Var 
det på Garizims bjerg, samaritanernes hellige sted, eller i Jerusalem, 
hvor jødernes havde deres tempel? Og vi kunne tilføje: Eller er det i 
Mekka, ved Gangesfloden, i Amritsar, Tibet, Salt Lake City eller Peters-
kirken i Rom? 

Jesus svarede den samaritanske kvinde: ”Der kommer en time, da 
det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen 
… ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og 
sandhed“ ( Joh 4,21.23). Stedet er ikke det vigtigste, ritualerne kommer 
i anden række, gamle traditioner må ikke overskygge det væsentlige, 
nemlig at tilbede Gud Fader i ånd og sandhed. 

At tilbede i ånd betyder, at der må ske en omvendelse eller åndelig 
fornyelse hos den enkelte. Det Nye Testamente kalder det at fødes på 
ny eller at fødes af Ånd ( Joh 3,3-8). At tilbede i sandhed betyder at 
følge Guds vilje, som den er åbenbaret i Bibelen. Jesus udtrykker det 
således i Matt 7,21: ”Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal 
komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders 
vilje.“ Det er Jesus, der definerer sandheden, for han er ”vejen, sandhe-
den og livet“, og ingen kommer til Faderen uden ved ham (Joh 14,6).

I alle trosretninger er der dybt religiøse og oprigtige mennesker, der 
har ofret alt for det, de tror på og brænder for. Gud kender alt, og han 
læser vores hjertedyb. Han ved, om vi oprigtigt følger den sandhed, 
som er blevet åbenbaret os. Vores tilbedelse må bygge på den sand-
hed, Gud har vist os gennem Bibelens ord og gennem Jesus Kristus. 
En sådan tilbedelse kan foregå alene, i små grupper, hvor to eller tre er 
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forsamlet i Herrens navn, eller i store forsamlinger til gudstjenester og 
møder. Det er hjertets indstilling bygget på sandheden, det drejer sig 
om.

Tilbedelse i de sidste dage
Sand tilbedelse vil have en afgørende betydning i de sidste dage. Der 
vil blive et opgør mellem falsk og sand tilbedelse. Nogle vil tilbede 
Dyret, som er et billede på en falsk eller falden religiøs bevægelse  
(se Åb 13,1-8). Andre, som benævnes ”de hellige“, bliver forfulgt af 
Dyret, fordi de tilbeder himmelens og jordens Skaber i ånd og sand-
hed (Åb 13,7). Før Jesus kommer igen, vil der til alle folkeslag, etniske 
grupper og tungemål lyde et kald om at vælge side og tilbede den 
sande Gud: ”Frygt Gud og giv ham ære, for timen er kommet, da han 
dømmer. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord og hav og kilder“ 
(Åb 14,7).

Sand tilbedelse vil kendetegne dem, der går sejrende ud af denne 
sidste store kamp mellem godt og ondt.
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