
 

Bibelen har flere eksempler på dette prinsippet. 
- Enkens skjerv. Hun gav mere enn noen andre 

- Sennepsfrøet. Det lille frøet har livskraft i seg 

- Gutten og nistepakka. Hva er det til så mange? 

- Paulus:  Kraften i svakhet.  Når jeg er svak, da er jeg sterk.  

- Gideon: Kampen mot Midjanittene 
* 32.000 menn - ble til 300.  (Med så mange vil dere ta æren selv) 

Sørg for at Gud er i det 
- Det er viktig at Gud er i det vi gjør. 

Ett menneske med Gud kan gjøre mer enn tusen uten Gud. (Eks: David) 

Historien om Elia i hula på Horeb 
- Men Herren var ikke  -i stormen.  - i jordskjelvet  - i ilden 
- I den stille susen møtte Gud Elia 

Andre ganger har Gud åpenbart seg i storm, jordskjelv og ild, men ikke 
denne gangen.   

- La Gud få åpenbare seg slik Han vil, og la oss ikke være for snevre med 
å bedømme hva Gud kan være i. 

Vintreet og grenene 
- Bli i meg, så blir jeg i dere  
- For uten meg kan dere ingen ting gjøre 
Det er i livsforbindelsen med Jesus frukten skapes.
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Luk 21. 1-4 
Enkens skjerv 

Mark 4;30-32 
Luk 17;6 

Sennepsfrøet 

Joh. 6. 5-13 
Gutten og nista 

2. Kor 12;9-10 
Paulus… 

Dom. 7 
Gideon i kamp 

Salme 127;1 

Ordspr. 10;22 
Velsignelse 

1. Kong. 19 
Elia i hula 

Joh. 15; 1-8 
Vintreet

HAR DU EKSEMPLER PÅ 
AT «LITE ER NOK BARE 

GUD ER I DET» ?

1
HVORDAN ER DINE  

GUDSOPPLEVELSER? 
HVORDAN HAR GUD 

MØTT DEG ?

2
HVA BETYR DET Å  
«BLI I JESUS»?  

HVORDAN GJØR VI DET?
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