
Hvad siger mine ord, når jeg taler? 

  "Den rigdom, der ligger i, at vi er internationale med vore missionariske, apostoliske og 
kulturelle særpræg, ansporer enhver af os – som kvinder af Evangeliet – til at være og leve Den Gode Nyhed. 
Således forpligter vi os til: at efterleve en etisk livsstil, hvor vi med de valg, vi foretager, er bevidste om de 
konsekvenser, de kan have for samfundet og planeten. For eksempel er vi bevidste om vort personlige forbrug 
og om alt, hvad der kunne skade menneskeheden og bevarelsen af skaberværket."   (Generalkapitel 2009) 

                                                                                             
Sang : Vælg en passende sang eller reflekterende musik 
  
Skriftsted : Jakobsbrev 2,1-9 
Mine brødre, I kan ikke tro på vor Herre Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. For hvis der 
kommer en mand ind i jeres forsamling iført en fornem dragt og med guldring på fingeren, og der så også 
kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger: 
”Vær så god, her sidder du godt”, men siger til den fattige: ”Du kan stå dér eller sætte dig her på gulvet”, er I så 
ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommere med onde tanker? Hør, mine kære brødre, har Gud 
da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen og arvinger til det rige, som han har 
lovet dem, der elsker ham? Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for 
domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Ja, hvis I efterlever den 
kongelige lov i Skriften: ”Du skal elske din næste som dig selv”, så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk, 
begår I synd og afsløres af loven som overtrædere: 
  
Refleksion:     
En god chassidisk fortælling beskriver historien om en rabbiner der laver en gætteleg med sine elever. Han 
spurgte: "Hvordan kan vi bestemme morgendæmringens time, når natten ender og dagen begynder?" En af de 
studerende foreslog, "Dagen begynder, når der fra en afstand kan skelnes mellem en hund og et får." "Nej," 
svarede rabbineren. En anden elev spurgte: "Er det når du kan skelne mellem et figentræ og en vinranke?" 
Igen var svaret, "Nej." "Vær så venlig og fortæl os svaret," sagde en af de studerende."Det er," sagde 
rabbineren, "når du kan se ind et andet menneskets ansigt og du har nok lys i dig til at genkende dem som dine 
søstre og brødre. Indtil da, er det nat, og mørket er stadig med os." [National Catholic Reporter - "Lysstyrke" af 
Patricia Datchuck Sánchez- (tilpasset)] 
  
For personlig refleksion og udveksling: 
- Respekt er en grundlæggende etisk værdi, men dens moralske konsekvenser er ikke altid indlysende… Det er 
vores egen menneskelighed, ikke andres, som vi bekræfter når vi behandler mennesker med respekt. (tilpasset - 
M. Josephson) 
 
 Hvad siger mine ord om mig? 

• Når jeg deltager i samtalen, er det positivt og opmuntrende eller negativt og kritisk? 
• Er jeg klar over, når jeg kommer med en fordømmende udtalelse om andre? 
• Bruger jeg begreber som "de mennesker" eller " den gruppe", når der henvises til folk anderledes end 

mig selv? 
• Tror jeg, at alle mennesker har de samme rettigheder, som jeg har eller deltager ejg i samtaler, der 

foreslår, at det ville være acceptabelt at begrænse andres rettigheder? 
• Taler jeg godt eller ondt om andre, herunder dem i mit eget kommunitet, som jeg opfatter at have 

"fordele", som jeg ikke har? Eller som jeg måske opfatter som anderledes? 
• Hilser mine ord den mangfoldighed velkommen, der omgiver mig? 
• Kan jeg tænke på situationer, hvor jeg kunne have rejst niveauet af samtalen, men i stedet jeg forblev 

tavs? Hvorfor talte jeg ikke? 
  

Bøn: Skaber Gud, du har skabt os i dit billede. Lad os være opmærksomme på din godhed indeni enhver af os. 
Må vi komme til at kende og være ærbødige overfor det guddommelige væsen i enhver person, vi møder.   

 


