
Levende sten 
 

I ham bliver også I sammen med os bygget op til en  bolig for Gud i Ånden. 
 Efs. 2:22 

 
Tegn hvordan DU oplever din plads i 
Guds bolig, hvor du er en sten.  
Tænk på og tegn de følgende 
elementer: 
hjørnestenen/fundamentet, mørtlen 
og stenene.  

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hvordan har de 
forskellige dele det?  
Er der revner i 
fundamentet?  
Er mørtlen lidt løs?  
Har du fundet dit plads? 
Føler du dig  alene eller 
endda udenfor muren? 
Er du faldet ud?  
Er byggeriet gået i stå 
eller er muren solid og 
der bygges videre på 
den? 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Hvem ligger ’under’ dig i muren?  
 
Det er dem, der støtter eller har støttet dig i 
din tro. Det kan sagtens også være nogen 
som døde for mange år siden! Tak Gud for 
hans virke, og for det fællesskab du er en del 
af. 
 
Efs. 2:20-22: I hører til Guds husstand. I er 
bygget på apostlenes og profeternes 
grundvold men Jesus selv som hjørnesten. I 
ham holdes hele bygningen sammen og 
vokser til et helligt tempel i Herren. I ham 
bliver også I sammen med os bygget op til en 
bolig for Gud i ånden.” 
 

Hvem er du forbundet til? Det er dem 
du har fællesskab med og der hjælper 
med at holde dig fast  i muren. Er du 
opmærksom på mørtlens tilstand? Er 
der nogle ’sten’ der er faldet ud, eller 
hvor der er fare for det? Det kan også 
være at du er forbundet med sten i 
andre lande! 
 

Efs. 4:16 Ud fra ham føjes hele legemet 
sammen og holdes sammen idet hvert  

                                                                                         enkelt led hjælper til med den styrke,          
                                                                                         det har fået tilmålt, så legemet vokser  
                                                                                         og opbygges. 
 

 
Hvem ligger ’over’ dig i muren?  
Det er dem du støtter i deres voksende 
tro, og de er ikke nødvendigvis yngre. 
Hvem kan du støtte? Hvem har Gud lagt 
på dit hjerte, måske for en kort periode, 
måske for det lange løb? Lyt til Guds røst 
til dig: hvad er det han kalder dig til?  
Husk, det er ikke nødvendigvis noget 
’stort’ eller svært, men måske ’bare’ at 
tage telefonen, eller at bede trofast, også i 
det skjulte. 



Ef 2:10 ”For hans værk er vi, skabt i Kristus 
Jesus til gode gerninger, som Gud har lagt til 
rette for os til at vandre i.” 

 
 
Er du klar over hvor vigtig du er som enkelte 
sten?   
Det kan være du ikke synes du er vigtig eller 
betydningsfuld, eller kan noget særligt, men 
Guds bolig er bygget af sten som dig. Hvis du 
mangler er det ikke godt for dem omkring dig. 
Kun sammen kan vi blive til en bolig, et værn, 
et sikkert sted, et fyrtårn, et sted hvor man er 
elsket og tilhører. Det er mørtlen, Guds Ånds 

frugt, kærligheden, der holder os sammen, og der tiltrækker andre. Tak Gud for at han vil 
færdiggøre sit virke!  
 

 

Efs. 3:17-19 ..”at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter og I være rodfæstede og 
grundfæstede i kærlighed, so at I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor 
stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed…” 
 
Snak gerne sammen med din familie, forældre, børn eller venner om dine tanker. 
 
Hvis du er frimodig, så send os dine/jeres tanker og måske en tegning! Det må gerne 
være anonymt: post enten i pengebøsserne i kirkesalen, i kirkens postkasse eller send et 
brev. Du er også velkommen til at sende en mail til kontor@hoejnaeskirken.dk 
 

Hvis du har brug for at snakke med en så tag kontakt med en fra ældsterådet, 
forbønsteamet eller en anden fra menigheden. 

  
 


