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Joh. 10: 10 - liv i overflod ... 

Gud ønsker at velsigne dig med materielle goder, men det er ikke det, 
der er et liv i overflod. 

Matt. 24: 35 - Mine ord skal aldrig forgå … 
Guds ord er evigt og langt mere værdifuldt end materielle goder. 

Ord. 8: 10-11 - visdom/mine ord er mere værd end guld. 

Joh. 6: 63 - Mine ord er ånd og liv. 
Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver i mig og jeg i ham. 
Mange af disciplene forlod Jesus, fordi de syntes, at det var hård tale. 

Jesus spørger de tolv, vil I også gå jeres vej? Peter siger:  
HERRE HVEM SKAL VI GÅ TIL? DU HAR DET EVIGE LIVS ORD. 

Zakæus havde liv i overflod set med verdens øjne. Men så mødte 
Zakæus Jesus og pludselig forstod han, at han manglede det liv, Jesus 
kunne give ham. 

Hvordan får jeg liv i overflod? 

Mat. 13: 3-23 
Hvis du stopper op efter de første tre eksempler, kunne du tro, at der 
var noget galt med sæden, fordi den ikke gav frugt. Men når den sam-
me sæd falder i god jord, producer den frugt, så det er ikke sæden, der 
er noget galt med, det er jorden vi skal være opmærksom på. 

Mat. 13: 19 
Hvis du ikke ”ære“ ordet, ligger det ubeskyttet på den ”hårde jord,“ og 
ligesom fuglene kom og stjal sæden, kommer satan og stjæler ordet. 

Den gode jord: 
Ord. 4: 1-9 - min søn lyt til ... 
vers 4 - dit hjerte skal holde fast ved mine ord 
vers 5 - køb visdom, køb indsigt, glem det ikke, svigt det ikke, så vog-
ter det dig og bevarer dig. 

Jo mere vi ser på Jesus, jo mere kan han gøre for os! 

 

Til samtale: 
• Hvad var din første tanke, da du hørte: ”Hvad er liv i overflod?“ 
 
• Er Guds ord mere værdifuld for dig end materielle goder? 
 
• Prøv at beskrive ”jorden“ i dit liv!  
 
• Syntes du det er hård tale, når Jesus siger du skal spise hans kød og 
drikke hans blod? 
 


