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ET VÆRN MOD
OVERSVØMMELSER
OG SKYBRUD
Det er vigtigt at bygge sit hus på et solidt fundament, men endnu vigtigere at
bygge sit liv på en grund, der holder
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eg har lejet en affugter. Det var en af
de sidste, firmaet havde – og jeg måtte
til en anden by for at finde en afdeling,
der overhovedet havde en tilbage. »Ja, affugtere og vandpumper og vandstøvsugere – dem er der run på,« som ekspedienten sagde til mig.
Ja, vi har vand i kælderen. Men vi skal
ikke klage. Andre har vand rundt omkring
hele huset og måske endda inde i stuen!

To huse
Igen og igen bliver jeg mindet om en af de
mange billed-historier, Jesus fortalte. Om
to personer, der byggede hus. Den ene
gjorde det grundigt og gravede ned til fast
grund og byggede huset op på det. Den
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anden var hurtigere og byggede direkte på
overfladen.
Husene har måske set ens ud og har
fungeret på samme måde i hverdagen.
Men, sagde Jesus, så kom der et voldsomt
skybrud. Og vandmængderne nåede begge huse. De skyllede underlaget væk under det hurtigt byggede hus, så det væltede. Men det på fast grund blev stående.

Mit hus
Jeg er glad for, at den danske byggestil altid indeholder, at man graver ud og lægger et solidt fundament. Ellers havde jeg
på nuværende tidspunkt nok haft brug for
mere end en affugter. Men Jesus’ pointe
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handler ikke om huse, men om liv. Hvad
bygger jeg mit liv på?
To liv kan se fuldstændig ens ud i det
daglige. Men når der kommer noget voldsomt, vil det vise sig, hvad fundament de
bygger på. Jesus tænker først og fremmest på den dag, hvor døden har væltet
vore huse, og vi skal møde vores skaber.
Hvilket fundament har vi for det møde?
Jeg tænker også, at billedet gælder de
skybrud, vi kan opleve i vores liv – hvad
har vi, der kan holde os, når alt omkring os
falder sammen?
I begge tilfælde er der Gud ske lov et
fundament og et par stærke kærlige arme,
der kan holde os oppe og kan redde os.
Det fundament er Jesus – så jeg er taknemmelig for, at jeg bygger mit liv på ham
og det, han har fortalt os.
Sprint Aagaard Korsholm
Fra jesusnet.dk

Hvordan kan en kærlig Gud tillade, at nogle går fortabt? Læs mere på jesusnet.dk/svar/3504

Læs alle de nyeste filmanmeldelser på: filmogtro.dk

CI
TAT SAGT OM

GUDS KÆRLIGHED
»Jeg har aldrig kunnet samle tankerne om at læse, men når jeg læste i
Bibelen, faldt der ro over mig. Og jo
længere jeg nåede, jo mere forstod
jeg. Jeg forstod, at jeg var ønsket og
elsket af Gud, og at jeg ikke skulle
gøre mig fortjent til hans kærlighed.
For i sidste ende handlede det hele om, at jeg var tilgivet og frelst på
grund af Jesus.«

Martin Bentsen
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/11198)

Han kommer til os, leder efter os
med iver og uden skelen til omkostninger - fordi Han elsker os og vil
være sammen med os. Han sidder
ikke og venter på, at vi vælger Ham,
for Han har allerede valgt os: Gud
har valgt at elske mennesket - alle
mennesker - på trods, frivilligt, med
glæde. Koste, hvad det vil.

Peter Guldager Dahl
(Læs mere på jesusnet.dk/artikel/2525)
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HAR DU MIG
KÆR?

Jesus sagde til ham for tredje gang: »Simon, Johannes’ søn, har du mig kær?« Peter blev bedrøvet, fordi
han tredje gang spurgte ham: »Har du mig kær?« og
han svarede ham: »Herre, du ved alt; du ved, at jeg
har dig kær.« Jesus sagde til ham: »Vogt mine får!«
Fra søndagens tekst i kirkerne:
Johannesevangeliet kapitel 21, vers 15-19

JESUS HELER SÅRENE
Jeg kender følelsen af at være flov over at
have svigtet, fejlet eller undladt at gøre
det, der var det rigtige. Hvor vil man gerne kunne rette op på sådan noget og gøre
det godt igen.
Peter var Jesus’ discipel, og i Bibelen
kan vi se hans ønske om at følge Jesus og
gøre hans vilje. Mindst af alt ville han fornægte Jesus, sådan som han gjorde, da
Jesus var taget til fange og ført til afhøring.
Da hanen galede, var Peter klar over,
at han ikke havde levet op til det, han så
gerne ville. Han græd bitterligt; han havde
svigtet ved at fornægte Jesus tre gange.
Da Jesus møder disciplene efter opstandelsen, giver han Peter muligheden
for tre gange at sige, at han elsker Jesus
og har ham kær.
Det var Jesus’ måde at vise Peter tilgivelsen – også af de tre svigt, som pinte
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Peter. Jesus tager byrden fra Peters skuldre og giver ham samtidig en opgave. Peter
blev ikke kasseret.
Jesus tilgiver også dig og mig – og bruger os gerne i sin tjeneste.
Morten Nielsen

