
Herren skænke dig liv i fylde 
Velsignelse af det nye år 

 

 Herren skænke dig sin livgivende ånd, 

 så du ved den kan strukturere dit liv. 

  Herren skænke dig sin nåde og styrke, 

  så du får mod og din sjæl ikke ængstes. 

 Herren skænke dig indre ro og trofasthed, 

 så fred og glæde må bo hos dig. 

  Herren skænke dig venlighed og godhed, 

  så du kan møde de svage i samfundet. 

 Herren skænke dig åbne øjne, 

 så du kan se næstens nød. 

  Herren skænke dig åbne øren, 

  så du kan høre de fortvivledes suk. 

 Herren skænke dig åbne hænder, 

 så du kan give det videre, som du fik. 

  Herren skænke dig stærke arme, 

  så du kan tage fat, hvor der er brug for dig. 

 Herren skænke dig stærke fødder, 

 så du kan klare en lang vandring. 

  Herren skænke dig et åbent hjerte, 

  så du kan fornemme, hvad andre føler. 

 Herren skænke dig ukomplicerede ord, 

 så almindelige mennesker kan forstå dig. 

  Herren skænke dig tillid og tålmodighed, 

  så du kan opfylde de krav, der stilles dig. 

 Herren skænke dig sundhed og velfærd, 

 så du må være glad og lykkelig. 

  Herren skænke dig den nødvendige stilhed, 

  så du kan samle friske kræfter. 

 Herren skænke dig at have tillid til Ham, 

 så du må vokse i tro og i håb. 

  Herren omslutte dig med sin kærlighed, 

  så du hos Ham finder tryghed. 

 Herren skænke dig sin velsignelse 

 alle dine dage og på alle dine veje. 

  Herren skænke dig opstandelsens glæde, 

 så du må se hans herlighed. 
 Efter Heinz Pangels

Skt. Annæ Kirke 

Meditation og oplysninger til brug i ugens løb 

 

Indpodet i Kristus 
 

Sakrale renselsesbade var kendt igennem århundreder både i 

Ægypten, Babylon, Indien og i den hellenistiske verden. De reli-

giøse renselser, som Gud ved Moses foreskrev i Torah’en på Si-

nai-bjerget, var derfor ikke i sig selv noget nyt, men en kendt 

handling, der blev placeret i en ny sammenhæng. Torah’ens ren-

hedsbestemmelser har nøje sammenhæng med Israels kald til at 

være et helligt folk - afsondret fra alle andre folk og med en særlig 

opgave og bestemmelse. For ikke at komme i nærheden af at 

overtræde Torah’ens renhedsbestemmelser, satte rabbinerne en 

“gærde om Torah’en” ved at indføre yderligere renhedsbestem-

melser - en proces, som Jesus også gik ind på i sin bjergprædiken 

ved at skærpe Torah’ens krav. 

Sakrale renselsesbade var derfor nødvendige, og man kan i Israel 

i de ruiner, der stammer fra de jødiske århundreder før og efter 

Jesu tid, se, hvor udbredt disse bade (mikwe) var. Mange, der be-

søger Massada-klippen eller Qumran vil tro, at der er tale om ci-

sterner til opsamling af vand, men bassinets mål afslører, at der er 

tale om en mikwe.  

Evangelierne afslører, at man vaskede hænder og fødder før man 

“gik til bords” for at spise, og det var ikke blot, fordi man var 

snavset og støvet; det var også en sakral handling. 

I de jødiske århundreder vandt endnu en renselsesform indpas - 

neddykning i vand - dåb. Denne renselsesform fik betydning ikke 

mindst i relation til hedninger, der ønskede at blive jøder. Som 

hedning levede de i en verden, der for jøderne var uren og syn-

dig, og derfor krævede det en renselse - en omsindelse (meta-

noia): at afføre sig det gamle hedenske menneske og iføre sig det 
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nye: at leve som Guds folk efter Torah’en. Metanoiaer en forud-

sætning for Guds frelsende indgriben 

I urkirken - og det er urkirken, der har formuleret denne tekst 

som en gengivelse af deres forkyndelse - var man godt klar over 

forskellen mellem Johannes’ dåb og kirkens dåb. 

Johannes’ dåb var en renselsesdåb, et tegn på metanoia og vilje til 

en ny begyndelse - et liv med Gud og efter Guds Torah. I denne 

dåb var Guds Ånd også virksom og medvirkende som den kraft, 

der udvirkede den nye begyndelse. Ved denne dåb blev Jesus sal-

vet med Guds ånd og derved ‘indviet’ til at være Messias. 

Urkirkens dåb var en dåb, hvorved man blev indpodet i Messias-

virkeligheden og fik lod og del i denne virkelighed. Alene Guds 

Ånd kan udvirke denne nye begyndelse, for ved denne dåb får 

mennesket en ny opgave og retning for livet: at medvirke - ledet 

af Guds Ånd - til at realisere Guds Herredømme hér og nu. 
GV  

GGVE L E M E N T E  
I anledning af sit barnebarns dåb den 7.11.98 har Kjeld Melskens skrevet føl-

gende lille digt, der kort og uhyre klart beskriver, hvad dåben egentlig drejer 

sig om. Derfor bringes den her. 
 

I dag, lille Bertram,  

har dåbens vande  

trefoldigt signet  

din lille pande. 

 

I korsets tegn  

har præstens hånd  

døbt dig med vand  

og med Helligånd. 

 

Guds finger har salvet  

dit hoved, dit bryst,  
 
 
 
 

Liturgisk kalender 

Søndag 

10.1. 

Herrens Dåb (f) 

1.L: Es 55,1-11 V:  Es 12,2-6 2.L: 1 Joh 5,1-9 

 Ev: Mark 1,7-11 

I skal øse vand med glæde af frelsens kilder 

Hermed afsluttes juletiden 

Mandag 

11.1. 

L: Hebr 1,1-6 V: Sl 97,1-2b.6-7c.9 Ev: Mark 1,14-20 

Alle I engle, tilbed Herren 

Tirsdag 

12.1. 

L: Hebr 2,5-12 V: Sl 8,2a.5-9 Ev: Mark 1,21-28 

Du satte din Søn over dine hænders værk 

Onsdag 

13.1. 

L: Hebr 2,14-18 V: Sl 105,1-4.6-9 Ev: Mark 1,29-39 

Evigt husker Herren på sin pagt 

Torsdag 

14.1. 

Petrus Donders, ordenspræst, CSsR (†1887) (m)  

L: ApG 5,12-16 V: Sl 1,1-4.6 Ev: Matt 10,7-13 

Salig den mand, der sætter sin lid til Herren 

Fredag 

15.1. 

L: Hebr 4,1-5.11 V: Sl 78,3+4bc.6c-8 Ev: Mark 2,1-12 

Lad os ikke glemme Guds gerninger 

Lørdag 

16.1. 

L: Hebr 4,12-16 V: Sl 19,8-10.15 Ev: Mark 2,13-17 

Dit ord, Herre, er ånd og liv 

Søndag 

17.1. 

2. almindelige søndag (II Ps) 

1.L: 1 Sam 3,3b-10.19 V: Sl 40,2+4ab.7-10  

2.L: 1 Kor 6,13c-15a.17-20 Ev: Joh 1,35-42 

Se, jeg kommer for at gøre din vilje, min Gud 
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og skænket dig kraften  

og tålmod og trøst. 

 

Kaldet er du  

til livets kilde,  

må aldrig du  

dåbens nåde forspilde! 

 

Og dåbslyset spejled sig  

i dine øjne,  

må ej vore løfter  

blive til løgne. 
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