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Fejringen af forskellighed. 
 

 
Tanke. 

Individuelle skal ses som en anledning til fejring, ikke en erobring. 
 (Gary W. Moon, Apprenticeship with Jesus: Learning to Live Like the Master) 

 
Gud er skaber af alt og enhver skabning i denne verden. Han skabte bevidst og med glæde 
forskellene mellem mennesker og andre ting. For eksempel, en hånd består af forskellige 
formede fingre. Ikke en af dem er ens. Selvom der er betydelige forskelle mellem dem, er deres 
funktioner de samme. Vores Gud er en alsidig skaber. Han glæder sig over vores mangfoldighed 
af unikke former, farver og kompleksiteter. Som mennesker er vi privilegerede ved at være en 
del af denne verden af forskelligheder. Han skabte mennesket I sit billede, med et strejf af 
unikhed. 
 

 
Anbefalede  Bibelvers. 
Johs. 4:1-26. 
 
Refleksion. 
Uanset Guds tilfredsstillelse med at skabe menneskeheden til at være anderledes, har 
mennesker op i gennem historien protesteret imod hans skaberværk. Mangfoldighed er blevet 
et fjendtligt emne for dem, der modsætter sig fejringen af vores unikhed. Faktisk viser Bibelen 
et møde mellem Jesus og en samaritansk kvinde – et betydeligt øjeblik mellem en jøde og en 
kvinde fra et foragtet folk. Det er interessant at bemærke, at det var Jesus, som byggede bro 
mellem ham og kvinden, og som bevidst ignorerede deres forskelle.  Alligevel var det kvinden, 
der fremhævede deres kulturelle forskelle og som spurgte: ”Hvordan kan du, en Jøde, bede 
mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke?”   
 
Vi kan let forstå hendes forbavelse og forvirring. I mange år havde samaritanerne været 
foragtet og forkastet, fordi de var kulturelt og etnisk forskellige. Hvilken meningsfuld lektie vi 
kan lære af Jesus. Han lyttede, byggede en bro mellem to racer og accepterede hende som hun 
var. Som et resultat af dette fantastiske møde blev kvindens liv – og en hel landsby – forvandlet. 
Han var den, som skabte denne forbindelse, uanset det faktum at de var kulturelt anderledes. 
Hvilket smukt eksempel Jesus har givet os. 
 

 
 
 
 



Bibellæsning. – Efeserbrevet 4:1-6. 
 

Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, 
med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed 
og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd: ét legeme og én ånd, ligesom 
I jo også blev kaldet til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over 
alle, gennem alle og i alle.  
 
Personlig bøn. 
Kære Herre, jeg er taknemmelig for, at jeg er en af trådene, der er knyttet sammen med andre 
tråde i et billedtæppe af mangfoldighed. Jeg er unik og forskellig fra resten af mine søstre og 
brødre rundt om i verden, og dog har du syet os sammen og skabt et smukt billede af livet. 
Enhver tråd har brug for en anden tråd til at blive forenet for at skabe et smukt mønster af 
farver og form. Tak for at sy os sammen, uanset vores forskelligheder og egenart. 
 
Fælles bøn. 
Gud har skabt os til at være forskellig og utrolig unik, således at vi er en del af hans forskellig 
artede skaberværk. Det er vores fælles bøn at acceptere enhver, på den måde han eller hun er. 
Hjælp os til at se gode ting i enhver person. O Herre, hjælp os til at fejre vores mangfoldighed 
og forskelle i kærlighed og at se store styrker i hver enkelt i stedet for mindre svagheder. Amen.    
 
Bøn. 
Vi beder for vores søstre og brødre i hele verden, at de må have en fornemmelse af det unikke, 
der anerkender det faktum, at vi er blevet skabt smukke, og dog forskellige. Må vi med glæde 
fejre den måde vi er, og hvor dyrebar vi er i hans øjne. Han er den ultimative skaber og vi er 
kendetegnet for hans kærlighed og nåde. Amen. 


