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Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Enkelthed, beskedenhed og ydmyghed er, hvad der kræves. 

Det var på en sabbat. Jesus var inviteret til middag hos en velhavende 

farisæer, »og de sad og holdt øje med ham.« Det gjorde Jesus også. Han 

så, hvordan de rige, store og berømte straks indtog ærespladserne. For 

ham var det et stikord og en kærkommen lejlighed til en prædiken om 

ydmyghed og beskedenhed. »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt 

dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere 

end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: 

Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads.«  

Og Jesus fortsatte: Det ville være bedre straks at sætte sig på den neder-

ste plads, for så kunne det ske, at husherren bød ham sætte sig længere 

op. »Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes 

påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der yd-

myger sig selv, skal ophøjes.« 

Og Jesus har også et helt konkret forslag til gæsterne: »Når du indbyder 

til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brød-

re, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde 

dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fatti-

ge, vanføre, lamme og blinde. Da skal du være salig, for de har ikke no-

get for at få noget til gengæld. Men det vil blive gengældt dig ved de 

retfærdiges opstandelse.« 

Jesus kunne ikke have sagt det tydeligere: Det drejer sig ikke om at give 

for at få igen, men det drejer sig om uselvisk at tjene andre, der har brug 

for hjælp og medlidenhed uden bagtanker. For hvor alting skal gengæl-

des med noget lige så værdifuldt, hvor man altid holder sig til sine lige-

værdige for at blive beundret og æret, der er det ikke ydmyghed og 

barmhjertighed, der tæller, men egenkærlighed og selvtilfredshed, der 

råder. 
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 Ydmyghed over for Gud gør et menneske usårlig i dets 

omgang med andre mennesker. 
Emanuel von Bodman 

 

Jeg ledsages altid af tanken om ikke at due til noget, og 

jeg ved ikke, hvorfor godtfolk løber efter mig. Men efter at 

jeg i lang tid ikke mere ser på mig selv og gør alt i Jesu 

navn og af kærlighed til ham – og ikke gør andet, så op-

dager jeg, at Herren hjælper mig i alle forhold. 
Johannes XXIII 

 

 

Den der tror, at han i sit liv er mere end en tjener, vil al-

drig blive herre. 
Fritz Dittrich 

 



Beskedenhed er noget helt andet: Romano Guardini, siger: »Ydmyghed 

er i første fase beskedenhed, hvilket vil sige, at der også er andre men-

nesker til; og de er måske bedre end mig. Ydmyghedens anden fase er, 

at man holder stand i den ydmyghed og sandhed, hvor man glemmer 

sin egen person, for at blive lovprist, æret. Og den tredje fase er den 

store kærlighed, som Gud har kastet sig ned i.« Guardinis tekst kan fin-

des i hans dagbog fra 1942. 

At opfylde Guds vilje, at tjene Gud, at lovprise Gud, det er alt andet end 

at holde med de rige og mægtige. Det, det betyder, er heller ikke at be-

rømme sig over egne gerninger eller at bære sin ære og værdighed til 

skue. Nej, den der vil tjene Gud, skal tage sig af de nødlidende, fattige 

og udstødte. Den, der vil tækkes Jesus, må bevise det i kærlighed til 

næsten. Adalbert L.  Balling: 
 DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

 

 

’For ved at kende os selv forstår vi, at vi ikke er, men har 

vort liv fra Gud; samtidig indser vi, at Han har skabt os i 

sit billede så vi ligner Ham’ Caterina af Siena (1347-1380). 

 

En mystikers livsudvikling er ikke sværmeri og slet ikke følelsesmæssig 

dagdrømmeri. Mystik er en engageret livsform, som i spørgsmålet om 

Gud opdager spørgsmålet om sig selv og sin egen livsopgave. 

 

 
Jo mere jeg har at gøre, desto mere under jeg mig et øjeblik, hvor jeg kan 

blive klar over min holdning og mit ståsted. Jeg vil opdage, at jeg ikke 

mister tid, men vinder tid. På denne måde opdager jeg, at jeg ikke skal 

gøre alt på én gang, men én ting ad gangen. 
Pierre Stutz 

Liturgisk kalender 
 

Søndag 
1.9. 

22. almindelige søndag 1.L: Sir 3,17-18.20.28-29  
V: Sl 68,4-7ab.10-11 2.L: Hebr 12,18-19.22-24a  
Ev: Luk 14,1.7-14 
I din godhed skaffede du bolig for de hjælpeløse, Gud. 

Mandag 
2.9. 

L: 1 Tess 4,13-18 V: Sl 96,1+3.4-5.11-13  Ev: Luk 4,16-30 
Herren kommer for at holde dom over jorden. 

Tirsdag 
3.9. 

Gregor den Store, pave og kirkelærer, (†604)(m)  
L: 1 Tess 5,1-6.9-11 V: Sl 27,1.4.13-14 Ev: Luk 4,31-37 
Jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land. 

Onsdag 
4.9. 

L: Kol 1,1-8 V: Sl 52,10-11 Ev: Luk 4,38-44 
Jeg stoler på din trofasthed, Herre, for evigt og altid. 

Torsdag 
5. 9. 

Teresa af Calcutta, ordenssøster (†1997)(m) 
L: Kol 1,9-14 V:Sl 98,2-6 Ev: Luk 5,1-11 
Herren har kundgjort sin frelse. 

Fredag 
6. 9. 

L: Kol 1,15-20 V: Sl 100, 2-5 Ev: Luk 5,33-39 
Træd frem for Herren under jubel! 

Lørdag 
7. 9. 

Årsdagen for domkirkens konsekration (f) 
L: 1Kor3,9b-11.16-17 V: Sl 84.3.4.5+10.11 
Ev: Joh 2,13-22 eller Joh 4,19-24 
Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! 

Søndag 
8. 9. 

23. almindelige søndag 1.L: Visd 9,13-18b V: Sl 90,3-6.12-
14.17 2.L: Filem 9b-10.12-17 Ev: Luk 14,25-33 
Herre, du har været vor bolig i slægt efter slægt. 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter aftale 

Telefon: 50 28 91 74  

E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  tlf.: 2765 1069 wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148 stanislawski@redemptor.pl 

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315 piotr.cssr@gmail.com 
 

Kollekt: søndag den 25. august 2019 

dansk gruppe:    kr.: 2.242,00 polsk gruppe  kr.: 4.840,00 

engelsk gruppe: kr.: 3.936,50 MobilePay +45 27 65 10 69 
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