ET ORD TIL EFTERTANKE - sognepræst Lennart B. Jessen – Sct. Johannes Kirke, Herning.

Den, der ringeagter sin næste, er en synder, lykkelig den, der forbarmer sig over hjælpeløse.
Farer de, der udtænker ondt, ikke vild? Lever de, der udtænker godt, ikke i troskab og sandhed?
Alt slid giver gevinst, ord alene fører til mangel.
Ordsprogenes Bog kapitel 14 vers 21-23
Kære alle jer der følger "Et ord til eftertanke”
Lad os lige tale om det mellemmenneskelige. F.eks. ”Respekt”.
En af de dybeste behov vi mennesker har, er at føle os respekteret af andre.
Vi ønsker at føle os værdsatte af andre. Det er der ikke noget galt i. I Ordsprogenes Bog kapitel
22 vers 1 siges der: ”Et navn er mere værd end stor rigdom, at vinde yndest er bedre end at have
sølv og guld.” Men det at blive respekteret og æret af andre, kommer ikke af sig selv. Respekt
skal fortjenes! Vi fortjener respekt ved den måde vi taler til andre og handler over for andre.
Gud ønsker, at du og jeg arbejder på, at fortjene andres respekt. Hvorfor? Fordi det gør livet
lettere at leve. Andre vil høre på dine tanker og ideer. Andre vil stole mere på dig, hvis du er
respekteret. Du får bedre forhold til andre. Du bliver et bedre vidne for Jesus, når du er
respekteret af andre. Der er mange fordele forbundet med respekt, men læg mærke til, at det
ikke kun kommer ved dine ord. Der skal også mærkbare handlinger ind over. Ord alene gør det
ikke, som vi lige har læst i Ordsprogenes Bog. Det er også derfor, at Kirken ikke kun er en
filosofiskole, men en livets skole. Deraf udspringer kirkens og din diakoni.
Det drejer sig meget om dit omdømme. Hvad vil mennesker huske om dit liv, når du en dag er
borte? Eller mere vigtigt: Hvad ønsker du, at de skal huske dig for?
Mennesker leder efter personer, som de kan stole på, mennesker med integritet og værdighed,
som er respektable.
I Sct. Johannes Kirke kan vi ønske os, at vi alle, du og jeg, kan være personer, som andre
respekterer. Det giver en bi gevinst. Det giver os indflydelse på mange ting omkring os.
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