Flerstämmig församling – Del 2

Apg. 2:41-47
De som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den
dagen ökade de troendes antal med inemot tre
tusen. Och de deltog troget i apostlarnas
undervisning och den inbördes hjälpen, i
brödbrytandet och bönerna.

Alla människor bävade: många under och tecken
gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte
att samlas och hade allting gemensamt. De sålde
allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla,
efter vars och ens behov. De höll samman och
möttes varje dag troget i templet, och i hemmen
bröt de brödet och höll måltid med varandra i
jublande, uppriktig glädje. De prisade Gud och var
omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya
människor bli frälsta och förena sig med dem.

2 Kung. 4:1-7
Hustrun till en av profeterna kom till Elisha och
klagade: ”Min man, din tjänare, är död. Du vet att
han var en gudfruktig man. Nu kommer en
fordringsägare och vill ta mina båda söner till
slavar.” Elisha frågade: ”Vad kan jag göra för dig?
Säg mig vad du har i huset.” – ”Herre”, svarade
kvinnan, ”det enda jag har är en kruka olja.” Elisha
sade: ”Gå runt till alla dina grannar och låna ihop
kärl, så många tomma kärl du kan få tag i.

Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina
söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan
dem efter hand som de fylls.” Kvinnan lämnade
honom.
Hon stängde igen dörren om sig och sina söner, de
räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var
fulla sade hon till en av sönerna: ”Ta hit ett kärl
till”, men han svarade: ”Det finns inga fler.” Då
slutade oljan att rinna.

Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för
honom vad som hänt. ”Gå och sälj oljan”, sade han
till henne, ”och betala din skuld. Det som blir över
skall du och dina söner ha att leva på.”

Rom.12:4-8
Ty liksom vi har en enda kropp men många
lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast
många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är
vi lemmar som är till för varandra.

Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått:
profetisk gåva i förhållande till vår tro, tjänandets
gåva hos den som tjänar, undervisningens gåva
hos den som undervisar, tröstens gåva hos den
som tröstar och förmanar, gåvan att frikostigt dela
med sig, att vara nitisk som ledare och att med
glatt hjärta visa barmhärtighet.

