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Fjellstøtt - Annerledes fundament
Det er mulig å stå fjellstøtt når det blåser og regner i livene våre.

Les Matteus 7,24-29 sammen om å bygge huset sitt på fjell.
Snakk gjerne om noe dere la spesielt merke til i teksten.
1. Når troen beveger tanken, men ikke livet
• Det finnes mange mennesker som beundrer Jesus, både som lærer og etiker, som ser opp
til hans ord og hans taler, uten at det nødvendigvis får enn innvirkning på livet. Noen ganger
kan selv vi som tror bare bli ordets hørere, og ikke ordets gjørere.
• Vi ønsker å hjelpe mennesker til tro på Jesus og til et liv med ham. Det er veldig viktig for
oss å hjelpe mennesker til tro, men samtidig ønsker vi å fortelle om at det finnes et liv med
han. Et liv vi kan vandre inn i. Det finnes noe mer her.
• Hvordan ditt neste steg i livet med Jesus ser ut kan være veldig personlig og individuelt,
men det starter med et ønske, en lengsel og en bønn om å få tak i det livet som Bibelen
vitner om.
2. Noen ganger må det en storm til
• Livsstormen kommer for oss alle, om vi er kristne eller ei. Samtidig finner vi et løfte her; det
går an å bli stående i stormen. Noe av det vakre med dem som forteller om å bli stående
gjennom en livsstorm, er jo at de ikke bare har overlevd, men kommer styrket ut gjennom
det. I møte med sykdom og andre kriser kan man virkelig få tak på noe av det livet Gud har.
Man får et annet perspektiv, en annen avhengighet Gud og en visshet om at han bærer.
• Noen ganger kan stormen avsløre hva vi har bygd på. Den skyller bort alt det som ikke
holder, og etterlater oss klamrende til det eneste som virkelig bærer: Jesus. Jesus er
klippen, det solide fundamentet, og det er aldri for seint å begynne å bygge på ham.
3. Det er ikke bare de dårlige gjerningene som skiller oss fra Gud, men også de gode
• Når vi bygger våre kristne liv er det en fare for å bygge på vår egen prestasjon. Vi tenker at vi
med våre gode kristne gjerninger fikser dette livet selv, og behovet for en klippe og en frelser
forsvinner.
• Tim Keller sier: «Det finnes to måter å være sin egen Herre og frelser i livet: Ved å være
veldig dårlig, og ved å være veldig god.» Når vi fikser alt selv, er det akkurat som vi tror at vi
gjør oss fortjent til noe overfor Gud. Det er som om han skylder oss noe. Hvis vi har dette
bildet er det ikke rart vi reagerer når stormen kommer, for det er jo ikke dette vi har fortjent.
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• Tim Keller sier videre at noen ganger «forsøker vi å komme til Gud med et rent rulleblad slik
at Han kan tjene oss, mens det egentlig er Gud som har gitt oss et rent rulleblad og gir oss
muligheten til å tjene Ham»

Spørsmål til samtale
Velg ut noen spørsmål som er relevante for gruppen.
1. På hvilken måte kan «et liv med ham» se ut for deg?
2. Har du noen gang opplevd en livsstorm som gjorde noe med troen din, på godt eller vondt?
3. Hva er de viktige tingene i ditt liv som du bygger livet på?
4. Hvordan kan vi passe på at det er nåden som blir vårt fundament, og ikke våre egne
prestasjoner?

Be gjerne for hverandre – kanskje noen bekymringer dere kan dele med hverandre og med
Gud.
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