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Jesus sagde at han ville bygge sin menighed. Matt. 16,18. Han 
ville bygge den på klippen og dødsriget skulle ikke få magt over 
den.  

Det eller dem som Jesus ville bygge med er nogle som ville følge 
ham. De står beskrevet i Matt. 5-7 med de kendetegn som de 
ville have.  

Hvis I har tid og lyst så læs Matt. 5 - 7.  
Da Jesus havde fortalt hvilke kendetegn den discipel havde 
sagde han til skaren. Enhver som forstår disse ord og handler 
efter dem skal … Læs Matt 7, 24.  
Hører i grundteksten er FORSTÅR.  

Hvis vi skal bygge på klippen, hvad skal der så til? 
Læs John. 15, 1-7 

Tale sammen om hvad det vil sige at blive i Jesus ud fra 
følgende ting:  

• Identitet 
• Relation 

Når Jesus i v. 7 siger: Hvis I bliver i mig og mine ord bliver i jer, 
så bed om, havde I vil og I skal får det. 
Betyder det så at vi blot kan bede om alt når vi er troende og få 
det? 
Eller hvad er det Jesus sige når vi ser på Jakob 1, 19 - 25? 

Hvordan kan vi blive hørere af ordet og ikke blot det men også 
dem som gør det vi hører? 

Jesus gentager ordet bliv i mig.  
Hvordan bliver vi i Ham? 

Jesus taler om at hvis vi bliver i Ham og Han bliver i os så skal vi 
bærer frugt.  

Al den frugt Guds ord taler om kommer gennem HÅ’en 

Gal. 5, 22: Åndens gaver 
1 Kor. 12, 8-10 + 28: Nådegaver og tjenester givet af HÅ’en. 
Rom. 12, 3-8: Nådergaver vi skal bruge. 
Efes. 4, 11-12: Jesus gav os disse gaver til at tjene.  

Alle disse er gaver eller frugter af at blive i Jesus og han bliver i 
os.  

Hvordan kan vi få dem i funktion?  

Jesus fastede inden han begyndte at tjene. Matt. 4, 40 
Ledt af Ånden fastede han.  

Jesus vil bygge sin menighed og vi er både stenene og med til at 
bygge ved at bruge de gaver han har givet os. Han har udvalgt 
os til at bære meget frugt for at Gud kan blive herliggjort. John. 
15, 8 og John 15, 16. 

Prøv at tale sammen om hvad relationen med Jesus i bønnen og 
ordet kan gøre hvis vi lod HÅ’en kalde os til faste.  
Hvilken faste ville du kunne se dig selv gøre? 

Matt. 7, 24: vil du være med til at bygge dit hus på klippen? 
Hvad vil det kræve af dig? 

 


