Hvor er kilden til sand frihed?

Jesus sagde: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal
lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede
ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen.
Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig,
sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men
trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis
altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.« Joh 8,28-36

Alle mine kilder skal være hos dig!
genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! Jeg har velbehag i dig.

Pilgrimsvandring i Aalborg . Langsomt og stille gennem byen

Søndag 4. maj kl. 11.30 begynder
Pilgrimsvandringen foran Gug kirke
Den hellige Birgittas bøn:
Herre, vis mig din vej
og gør mig villig til at vandre den.

(Salmebogen nr. 441)

(Døbefonten i Gug kirke er udformet som en kilde,
der rinder med ”levende” vand.)

Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han
lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til
det stille vand.

(Finstrupgårds kildevæld)

En af søndagens tekster:
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød, han lader mig ligge i grønne
enge, han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny, han
leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i mørkets dal,
frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.
Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved
med olie, mit bæger er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig,
så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Sl 23

Keltisk velsignelse:
Må din vej gå dig i møde!
Og må vinden være din ven!
Og må solen varme din kind!
Og må regnen vande mildt din jord!
Indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig i sin hånd!

