Vi er jo dele af det samme legeme og har fået den samme Ånd, ligesom vi har den
samme stærke forventning om en herlig fremtid. 5Der er kun én Herre, én tro, én
dåb 6og én Gud, som er Far for os alle. Han står over os alle, virker gennem os alle
og bor i os alle.
Paulus brev til Efeserne kapitel 4 vers 4-6
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Hvad er det som vi deler og har til fælles med alle andre søstre og brødre i Guds familie?
Vi er jo forskellige. Vi ser forskellige ud, vi opfører os forskelligt, vi kommer fra forskellige
baggrunde. Hvad er det Gud ønsker, at vi skal fokusere på, så vi kan skabe orden,
harmoni og enhed?
Gud siger i Efeserbrevet kapitel 4, at vi har 8 ting til fælles.
Det er ikke alt som vi deler og er fælles om, men Paulus siger, at det er 8 vigtige ting.
Vi er et legeme. Jesus har ikke flere legemer. Han har kun kirken.
Vi har en Ånd. Vi har alle fået samme Hellig Ånd.
Vi har alle et fælles håb. Håbet at Jesus kommer igen.
Vi har en Herre. Vi tilbeder ikke flere guder.
Vi har en tro.
Vi har en Bibel.
Vi har en dåb, som betyder, at du ikke behøver at døbes igen, hver gang du falder
i en synd.
8. Og, vi har en Gud.
1.
2.
3.
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5.
6.
7.

Disse 8 ting vi har til fælles, er langt mere vigtige end dit køn, din rase, din alder, din
økonomiske situation, din baggrund, dine synder eller noget andet. Det er 8 ting Gud
ønsker at vi skal fokusere på og bruge tid på, ikke vore personlige forskelligheder, der
fører ind i dyrkelsen af vore ego’er.
Og gæt engang hvor alle vore andre forskelligheder kommer fra? Ja – de kommer også
fra Gud. Gud skabte også alle for andre forskelligheder, så vi kan glæde os over dem,
bruge dem og lade dem komme kirken / fællesskabet til gode.
Så vi nøjes ikke med at glæde os over det vi har til fælles, men vi glæder os over det hele,
at Gud har skabt en sådan harmoni med mangfoldighed i os alle.
Lad os tænke sådan i en tid, hvor kirken har svært ved at samles og bestå.
Jesu legeme skal og vil bestå, men vi må øve os i, at være dele af det.
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