Jesus er Herre!
Livsvalg og livskvalitet

Lignelsen om huset på klippen
og huset på sand
v46 Hvorfor siger I: Herre, Herre! til mig, når I ikke gør,
hvad jeg siger? v47 Enhver, som kommer til mig og
hører mine ord og handler efter dem – hvem han ligner,
vil jeg vise jer: v48 Han ligner et menneske, der
byggede et hus, gravede dybt ned og lagde soklen på
klippen.

Lignelsen om huset på klippen
og huset på sand
Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod
huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var
bygget godt. v49 Men den, der hører og ikke handler
derefter, ligner et menneske, der byggede et hus lige på
jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks
faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev
stor. (Luk 6,46-49)

“Sand fromhed kan ikke skelnes
fuldstændig fra en falsk
efterligning før prøven kommer.”
John Calvin

Paulus skriver om sit liv og sine valg…
Jeg har slidt og slæbt, tit været i fængsel, fået slag i
massevis, jeg har været i livsfare mange gange.
Af jøder har jeg fem gange fået fyrre slag minus ét, jeg
har fået pisk tre gange, er blevet stenet én gang, har
lidt skibbrud tre gange, jeg har drevet rundt på det
åbne hav et helt døgn.

Paulus skriver om sit liv og sine valg…
Ofte på rejser, i fare på floder, i fare blandt røvere, i fare
fra mit eget folk, i fare fra hedninger, i fare i byer, i fare
i ørkener, i fare på havet, i fare blandt falske brødre.
Jeg har arbejdet og slidt, ofte haft søvnløse nætter, lidt
sult og tørst, ofte fastet, døjet kulde og manglet
klæder…” (2 Kor 11,23-27)

Valg og velsignelser
“Derfor bliver vi ikke modløse, for selv om vores ydre
menneske går til grunde, fornyes dog vores indre
menneske dag for dag. For vore lette trængsler her i
tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed, for
vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det
synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt.” (2 Kor
4,16-18)

