Velsignelse
Må Kristus være foran dig og vise dig vejen
Må Kristus være ved siden af dig og ledsage dig
Må Kristus være bag ved dig og beskærme din ryg
Må Kristus være neden under dig og holde dig oppe når du falder
Må Kristus være indeni dig og bevare dig fra alt ondt
Må Kristus være ovenover dig og må
Herren velsigne dig og bevare dig
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn mod dig og give dig fred.

Herre, vis mig din vej og giv mig mod til at gå den
Birgitta af Vadstena

En Pilgrimsvandring Helligtrekonger
Vandringen består af af forskellige dele du kan sætte sammen som du ønsker
på din vandring; salmevers, bønner, læsninger og ord til eftertanke.
En mulighed kunne være at begynde her ved kirken med at læse introen
herunder og gå det første stykke på Birgitta af Vadstenas bøn:
Herre vis mig din vej og giv mig mod til at gå den
”Hvor er jødernes nyfødte konge?
Vi har set hans stjerne gå op og vi er kommet for at tilbede ham.”
Sådan sagde de vise mænd da de kom til kongepaladset, til Herodes.
Han blev ikke just begejstret og var nok heller ikke den rigtige at spørge, for
han ville jo være ”Kongen”, den de skulle interessere sig for og tilbede.
Kong Herodes var vel på en måde et vildspor, sådan som livet er fyldt med
vildspor – ikke fordi vi er for dumme til at søge rigtigt, men fordi sådan er det
bare. Ja Herodes var endda et farligt vildspor, fordi han ville holde fast på sin
magt – sådan er det desværre også bare, de færreste af os er begejstret for at
give afkald på magt og kontrol.
Men De vise mænd fandt frem til barnet, og de tilbad ham og bragte ham
deres gaver. Må vi til trods for alle vores livs vildveje og udfordringer gøre det
samme – finde frem til ham!
Det er det Helligtrekonger handler om.

