Ords. 4:21-27
• Min son, tag vara på mitt tal, vänd ditt öra till mina ord. 21
Låt dem inte vika från dina ögon, bevara dem i ditt hjärtas djup. 22
Ty de är liv för var och en
som finner dem och läkedom för hela hans kropp. 23
Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det
utgår livet. 24
Gör dig fri från munnens falskhet, låt läpparnas svek
vara fjärran ifrån dig. 25
Låt dina ögon se rakt fram, rikta din blick rakt framför dig. 26
Tänk på var din fot går fram, låt alla dina vägar vara rätta. 27
Vik inte av till höger eller vänster, håll din fot borta från det onda.

Luk 6:43-45
• Av frukten känner man trädet
• 43 Inget gott träd ger dålig frukt, och inget dåligt träd ger god
frukt. 44 Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon
från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär
fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, och en ond människa
bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt
av, det talar munnen.

3 Mos 19: 33-34
• När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka
honom. 34 Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos
er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i
Egyptens land. Jag är Herren , er Gud.

Ps 24:1-5
• Ärans kung och hans rike
• 24 1 Av David. En psalm.
Jorden är HERRENS med allt vad den rymmer, världen med dem som
bor i den, 2 för han har grundat den på haven och fäst den på de
strömmande vattnen.
3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får komma in i hans
helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, som
inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han får välsignelse
från HERREN och rättfärdighet från sin frälsnings Gud.

