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Liv, aktivitet og nye initiativer

D

Af Jan Kvistborg.

et er altid en glæde
at skrive lederen
for derigennem, at kunne byde velkommen til
endnu et nyt nummer af
Sanctus. Bag ethvert magasin ligger der en stor aktivitet og
det kan i sandhed hævdes, at denne
aktivitet drager sin næring fra en
energi og en lyst til at give udtryk
for denne kirkes unikke ståsted og
åndelig opgave.

D

et er min erfaring, at for at energi og den efterfølgende aktivitet
kan sprudle, så skal de rette omstændigheder være tilstede. Jeg vil her
påstå, at de rette omstændigheder for
den gode energi og det høje aktivitetsniveau i Danmark, kan findes i den
måde hvorpå samarbejdet mellem de
forskellige menigheder udfolder sig.
Nøgleordene er mere end nogensinde gruppesamarbejde baseret på en
flad styreform, arbejdsfordeling, tillid og en effektiv udnyttelse af den
enkeltes kunnen og færdigheder.
Denne flade samarbejdsform, som vi
har valgt at arbejde efter i Danmark,
er i kirkesammenhænge meget unik.
Her er det mest sete den traditionelle
hierarkiske styreform.

F

rugten af dette samarbejde kan
bla. ses ved at rette bevidstheden
og nysgerrigheden mod vores hjem-

meside www.lkk-dk.dk. Går man
regelmæssigt ind på hjemmesiden,
vil man bemærke, at der ofte tilføjes nye initiativer, som yderligere
beskriver kirkens virke. I denne forbindelse vil jeg nævne, at vi har tilføjet et nyt link ”prædikener”. Her er
tanken, at de af vore præster og medlemmer som prædiker, siden hen kan
offentliggøre deres prædiken under
dette link, for at vi alle kan få gavn
af visdomsordene. Også under linket
dåb/konfirmation er der kommet nyt
liv. Her kan dåben og dens bagvedliggende åndelig formål nu studeres.
Vores ambition er, at en esoterisk
beskrivelse af helbredelsestjenesten,
konfirmationen og ordinationerne ligeledes kommer på nettet.

A

t aktiviteten er høj mellem de
offentlige kirketjenester, vidner
udarbejdelsen og skabelsen af et nyt
uddannelsesforløb også om. Uddannelsen er tiltænkt alle, som arbejder
ved alteret i LKK; særligt altertjenere og ordinationskandidater op
til subdiakonatet. Der er ligeledes
tilrettelagt et tilsvarende uddannelsesforløb for kandidater til de større
ordinationer. Det kunne her være af
interesse, kort at skitsere tre grundelementer, som vi ønsker uddannelsen
skal kunne bidrage til, nemlig:
•

At implementere esoterisk
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livsforståelse og visdom i deltagernes daglige liv, på en ordnet måde.
•
At give deltagerne mulighed
for at bearbejde og forfine deres evner til at være kanaler for kirkens sakramentale kraft.
•
At klæde altertjenere og ordinationskandidater vidensmæssigt
på, så de på en hensigtsmæssig måde

kan formidle LKKs ceremonielle arbejde og trostradition, både indadtil i
kirkens organisation og udadtil i det
omkringliggende samfund.

T

ilbage står kun at ønske god
læselyst med dette nummer af
Sanctus, hvor også påskens aktiviteter i Aalborg præsenteres.

Påsken
Af biskop C.W. Leadbeater

Fra Den indre side af de kristne højtider
Oversat af Bent Christensen
irkens højtider er
opdelt i flere grupper alt efter deres betydning. Som jeg tidligere
har forklaret, udgør alle
store højtider noget, vi
kan kalde en oktav; det vil sige, at
de festligholdes over en hel uge, og
at den ottende dag faktisk er en gentagelse af den første dag. Påsken er
den største af alle vore højtider – så
stor, at festligholdelsen heraf varer
endnu længere; og til dens ære markeres den i hele fyrre dage, indtil vi

K
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kommer frem til Kristi Himmelfartsdag, og i den periode brænder det
særlige påskelys som en indikation
på, at denne højtid på alle måder er
den største i det kristne kirkeår.

O

rdet ”Påske” stammer fra Eostre,
der er navnet på den angelsaksiske gudinde for foråret. Der findes en
yderligere oprindelse bag dette, da
navnet Eostre blot er en anden form
for Ishtar, Ashtaroth af Astarte, himlens dronning. Selv denne oprindelse
er igen, når vi går langt nok tilbage,
udsprunget af ordet ”Ush” fra sanskrit, der betyder ”lys”. Fra ”Ush”
kommer ordet Ashas, der i vedaerne
er navnet på daggryets jomfruer. Dy-

best set er påsken altså en fest for
lyset – en festligholdelse af at lyset
igen hæver sig over verden.

S

ymbolikken omkring vores evolution, udvikling, samler sig omkring udspringet og udstrømningen
af denne evolution – sol-guddommen, som i vores system kaldes ”Logos” i henhold til den græske filosofi. Logos betyder ”Ord”. Det er den
græske betegnelse, der benyttes i den
velkendte og meget smukke tekst: ”I
begyndelsen var Ordet; og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud”. Lad os
forsøge at forstå en smule af hvad
disse ord betød for forfatteren af
teksten. Den nutidige kristne tro er i
stort omfang blevet materialistisk og
ikke-filosofisk. Som jeg tidligere har
sagt det, skyldes det hovedsageligt
en yderst uheldig og meget vedholdende trosmæssig sammenblanding
af den meget personlige jødiske
stammegud, Jehova, med den Allerhøjeste første årsag til alle ting. Der
er personer, der fastholder denne
ulogiske forvirrende tanke om Gud
som en Fader, men en primitiv og tyrannisk Fader, jaloux og grusom ud
over alle jordiske erfaringer, og som
meget lunefuld giver det ene menneske sundhed ved fødslen, mens et
andet menneske modtager udstrakt
sygdom; som ved fødselen givet et
menneske overflod af rigdom, mens
et andet fødes ind i skærende fattigdom - og som er i stand til at kaste det

ene menneske eller dem begge ned i
helvedes evige pinseler efter døden,
hvis ikke menneskene vil gøre vold
mod det intellekt, som Han har udstyret dem med, og forgive at tro på
bestemte utrolige historier.

D

et er sandt, at intet menneske
kan forstå Gud; men vi kan i det
mindste danne os en mere intelligent
opfattelse af Gud end ovenstående
udlægning, og første skridt mod en
sådan opfattelse er at erkende, at
Gud har mange manifestationer. Om
det Absolutte, det Uendelige og det
Altomfattende kan vi på vort nuværende udviklingstrin ikke vide noget
bortset fra, at Han ’er’. Det, vi formår at udtrykke i den forbindelse, vil
være som en begrænsning, og er derfor fejlagtig. Men i Gud findes der
utallige universer, og i hvert univers
findes der millioner af solsystemer.
Hvert solsystem rummer et udtryk
af Guds mægtige væsen, hvilket vi
kalder ”sol-guddommen”, ”Logos”,
- ”ordet” eller ”udtrykket for den
uendelige Gud”.
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D

enne sol-guddom er det, som
mennesket betegner som ”Gud”
i vort solsystem. Guddommen gennemtrænger solsystemet; der findes
intet her, som ikke er i guddommen. Alligevel eksisterer guddommen også over og udenfor systemet,
hvor den lever sit eget fantastiske og
ufattelige liv blandt sine ligemænd.
Som det står skrevet i skrifter, der er
ældre end vores: ”Efter at have gennemtrængt hele universet med en del
af mig selv - består jeg”.

U

d af sit eget har den mægtige
sol-guddom vækket dette mægtige solsystem til live. Vi, der befinder os i det, er dele af guddommens
liv under udvikling – gnister af dens
guddommelige ild. Fra guddommen
udspringer vi alle, og hertil skal vi
alle vende tilbage. Guddommen
nedsender sig selv i stoffets verden
og lider under formørkelse, korsfæstelse og død, men opstiger herefter
igen ud af stoffet for at vi, menneskeheden, kan eksistere. Alt liv i solsystemet kommer fra guddommen og
derfor må de, der ønsker at fuldføre
det, som er fortalt os; de, som ønsker
at blive vise og blive indviet, følge i
guddommens fodspor og udvikle sig
som guddommen har udviklet sig.
Alle de gamle religioner har taget
disse tanker til sig og har indvævet
dem i smukke symboler, der kun afviger fra hinanden alt efter hvilken
religion, race og hvilke folk der er
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tale om. Den samme symbolik, som
indikerer og beskriver livet hos den
indviede i vendinger som livet hos
sol-guddommen, findes her i vores
kristne kirke, og kommer til udtryk
efter som kirkeåret skrider frem.

D

en første halvdel af året (fra advent og jul til pinsedag) fremtræder som en aktiv, begivenhedsfuld
del af sol-livet; og de efterfølgende
seks måneder er helliget praktisering
og bevaring af, hvad vi har lært. Vi
kommer derfor ind i forholdsvis rolige vande til trinitatis, søndag efter
pinse; hvor alt forløber roligt med
kun få faste større højtider, hvoraf
ingen er knyttet til Kristi livshistorie,
som også er Solgudens liv. I alle beslægtede religioner fødes sol-guden
altid midt i vinteren umiddelbar efter
den korteste dag. Sol-guden bliver
født den 24. december når stjernebilledet ”Jomfruen” står over horisonten. Derfor siges det, at guden fødes
af jomfruen; og efter fødselen, når
solen har hævet sig op på himlen,
fremstår stjernetegnet jomfruen som
symbol på den ubesmittede, uplette-

de og himmelske jomfru. Vi ser således, at der er et strejflys om beretningen af den ubesmittede undfangelse,
der ikke blot findes i vores religion,
men også i mange andre ældre trosretninger.

S

ol-guden genfødes, fordi den
korteste dag på de nordlige breddegrader er passeret. Gennem flere
måneder er dagene gradvis blevet
kortere, som om sol-guden var blevet
besejret af mørket; men nu er denne
formindskelse blevet overvundet,
og guden begynder at genvinde sine
kræfter, og natten viger langsom for
den nye kraft. Sol-guden må dog
stadig passere gennem vinterens
storme og prøvelser, og det er derfor
sol-guden i den første del af sit liv
i alle religioner altid er omgivet af
modgang, sorg og vanskeligheder.
Krishna led meget under forfølgelse,
og måtte som barn skjule sig blandt
kvæg-passerne, fordi kongen stræbte ham på livet. Herren Jesus blev
forfulgt af Herodes, der forsøgte at
dræbe ham. Vi finder den samme
tråd løbe gennem alle beretninger
om Kristi liv i alle religioner. Tusinder af år tidligere hører vi også om
Osiris, der blev sønderlemmet og tilintetgjort af Set. Først herefter blev
han igen samlet og genopstod. I det
gamle Ægypten sørgede folket over
den døde Osiris på samme måde,
som visse kristne i dag sørger over
Kristi død langfredag, og de giver

udtryk for stor glæde gennem fester,
der symboliserer en samling af det,
der tidligere har været adskilt, ligesom vi nu glæder os i påskens højtid.
Disse gamle religioner belærte alle
om de samme sandheder, som vi lærer om i dag. Der er kun én sandhed,
selv om den kan være mangesidet;
og fremstillingen heraf i de tidlige
tider var ikke så meget anderledes
end det, vi oplever i dag.

V

interens storme og prøvelser er
store, men sol-guden overvinder dem alle, og hans styrke vokser
hele tiden i takt med, at dagene bliver længere frem mod forårsjævndøgn. Ved dette jævndøgn bliver dag
og nat lige lange over hele verden;
og herefter krydser solen linien, der
betyder, at dagene på den nordlige
halvkugle stadig bliver længere, og
sejren over nattens gud er sikret. Solguden hæver sig triumferende og opstiger i himlene; modner kornet og
frugterne - nedsender sin kraft heri
for at give substans og for her igennem at blive æret af sine tilbedere.
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V

i må alle hver til vores tid gennemgå den lidelse, der symboliseres gennem korset. Vi må alle
lære helt at sætte os selv til side for
at hjælpe andre, men vi vil også alle
opleve påskens glæde, genopstandelsen, sejren og triumfen over stoffet.

D

et står tilbage som en evig og
strålende sandhed. Sejren, som
mennesket opnår over den lavere
natur, er noget, som hvert kristent
menneske må hente gennem sit liv.
Der må komme et tidspunkt i livet,
hvor mennesket til sidst triumferer
over det lavere stof og hæver sig ud
af syndens og uvidenhedens mørke
og ind i visdommens lys i et højere
og renere liv. Påsken er derfor ikke
blot en mindefest for noget, der fandt
sted for længe siden; den er virkelig
en festligholdelse og et udtryk for
taknemmelighed for den sejr, som
mennesket har vundet, er ved at vinde og vil vinde gennem tiderne over
alt, som er lavere og mindre udviklet. Der findes en guddommelig gnist
i os alle. Kristus sagde: ”I er guder;
I er alle børn af den Allerhøjeste”. I
hver eneste af os er denne guddommelige gnist det sande menneske,
og denne gnist manifesterer sig på
det lavere plan af menneskets sjæl.
Dette lavere plan henvender sig til
endnu lavere planer af personligheden, der er det, vi på det fysiske plan
kalder for Selvet. Vi er blot en lille
bitte del af en del af den enestående
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virkelighed. Det, som vi oplever af
os selv hernede, kan sammenlignes
med kimen til fremtidens storhed,
men hver af os er også en sjæl - ja,
mere end det - vi er en ånd; den guddommelige ånd som langsom, langsom afdækker sig selv; som langsom
udvikler de egenskaber, gennem
hvilke den kan komme til udtryk, så
mennesket kan begynde at erkende
denne ånd for det, den er. For øjeblikket brænder gnisten svagt, og vi
er blot foran begyndelsen til den højere del af vores udvikling. Det, at vi
fremstår som mennesker, er en stor
sejr, som vi allerede har vundet. Vi
har passeret gennem alle de lavere
trin; mineralriget, planteriget, dyreriget i forgangne tidsaldre. Vi er nået
frem til menneskeheden. Vi er blevet
forenet med Faderen og har udviklet
sjælen; og denne sjæl må nu vokse
og ekspandere. På samme måde som
personligheden må blive ét med sjælen, således må sjælen også blive ét
med den guddommelige gnist, som
den repræsenterer; og den guddommelig gnist fejer herefter senere tilbage ind i den evige flamme, som
den er en del af, - og Gud er i alt
overalt.

H

vert trin i denne udvikling er
en sejr; hvert trin af denne udvikling er i sin dybeste betydning en
genopstandelse – en opstigning fra
det lavere til det højere. Kristi liv er
prototypen på livet hos hver eneste
af hans efterfølgere. Også vi må passere gennem disse trin, de etaper og
indvielser, som Kristus har passeret
gennem. Gennem hele ugen må vi
samme med Ham lide al sorgen og
smerten – en formelig korsfæstelse
af alt, som synes af værdi for mennesket. Den, der holder ud til enden;
den, der passerer gennem denne prøve og består, for ham bliver påskens
herlighed åbenbaret, og han vil
vinde en sejr, der gør ham til mere
end et menneske; som hæver ham til
planet for Kristi ånd. Denne sejr skal
vindes af hver eneste af os; og når vi
takker Gud for påskens højtid, takker vi samtidig for denne enestående
mulighed og for, at der allerede nu
findes mange, som har forstået og
sét denne mulighed. Det er rigtigt,
at vi kun oplever få af disse mennesker; for de, der opstiger til en sådan
højde, holder sig afsondret fra det almindelige menneskelige liv, hvilket
er en nødvendighed for dem. Deres
mål er så forskelligt fra det almindelige menneskes, at det nødvendigvis
også må betyde, at deres liv vil være
anderledes. Det er vanskeligt for dem
at nå deres mål, når de samtidig skal
være en del af den travle verden. Der
findes dem - selv efter at de har nået

dette høje mål - der har behov for at
hjælpe andre i deres arbejde her på
jorden; men i så fald vil de leve et
meget anspændt liv, der kan byde på
mange prøvelser. Det kan ikke være
et liv i lykke i ordet almindelige betydning, selvom det altid er et liv,
der rummer åndelig og indre lykke,
fordi der findes en glæde, som intet
jordisk kan røre. Ingen modgang, ingen smerte og ingen lidelser her på
jorden kan påvirke foreningen med
Gud, som sådanne mennesker har
opnået; og selvom deres liv hernede
kan være fyldt med nok så megen
smerte, anstrengelse og kamp, er
herligheden dog langt større, end
noget ord kan beskrive – og de midlertidige jordiske plager er for disse
mennesker for intet at regne i forhold
til den langt større herlighed.

D

et er denne mulighed, som vi
takker Gud for; og som jeg tidligere har sagt, takker vi ham også for,
at der er mange, som når målet og
herigennem viser os andre, at også vi
har mulighed for at nå lige så langt.
Når eksempler på store helgener eller mægtige engle præsenteres for os,
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er jeg sommetider bange for, at det
hele virker for urealistisk og umuligt
for os mennesker. Vi føler måske ”ja,
det er udmærket, når der er én, der
når disse højder; men hvad med os
andre, der befinder os så langt derfra
– så mange tidsaldre bagud?” Alligevel er det sådan, at alle dem, der kan
se de højere niveauer; alle, der kan
se trinene på livets stige over os og
under os, er samstemmende i deres
udtalelser om, at de kan se mennesker stå på hvert eneste af trinene, og
at de, der står på trin så langt over
os, at de i deres viden og gennem
deres kraft synes at fremtræde som
guder for os, fortæller os, at det ikke
var længe siden, at de stod, hvor vi
nu står; og at vi, hvis vi er standhaftige, ubetinget og uden tvivl også vil
komme til at stå, hvor de nu befinder
sig.

N

år Kristus er opsteget, skal vi andre også opstige, var det gamle
argument, og det er sandt på mange
måder. Da Kristus har besejret ondskaben, fordi han hævede sig over
stoffet, har andre også være i stand
til at følge ham og gøre det samme;
og fordi de har gjort det, skal vi også
gøre det. Påsken er en enestående
virkelighed for hver af os - som den
også var det for Ham. I julen synger vi ikke blot om ihukommelse af
sejren i forbindelse med Kristi fødsel - vi synger også om en personlig
mulighed. Det var ikke blot billedlig
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tale, da vi sagde: ”Os er et barn født,
os er der født en søn”. Hver eneste
af os har muligheden, og vi bør føle,
at med storheden i genopstandelsen
i påsken og gennem det godes mægtige sejr over det onde er muligheden
en absolut og aktuel virkelighed for
hvert eneste menneske. Muligheden
er ikke noget, der er langt borte og
udenfor rækkevidde, og som måske
eller måske ikke kaster sin herlighed
på os, men derimod et tydeligt skridt
som hvert menneske her eller andre
steder vil tage i fremtiden; en virkelig ting, som vi med sikkerhed kan
se frem til som noget, vi vil nå.

N

ogle mennesker vil nå frem ret
hurtigt; nogle vil være længere
tid om at nå frem - det bestemmer
vi selv. Vi kan fremskynde eller
opsætte vores rejse frem mod dette
strålende mål, men vi kan ikke sætte
os udenfor udviklingens vej for altid. Uanset hvad vi gør, kan vi ikke
undgå vores endelige sejr. Der findes
mennesker, som vi vil betegne som
onde, hvilket betyder, at de har strejfet om langt borte fra den direkte
ved til Gud. De er onde, fordi de er

tåbelige og uvidende, fordi de ikke
forstår; men uanset hvor langt de end
må være kommet bort fra den store
vej, vil de vende tilbage til den, for
det er, hvad Gud havde bestemt for
dem fra begyndelsen af. De vil muligvis vende ryggen mod lyset; de vil
måske forsinke deres fremfærd, men
påvirkningen fra Den Stores vilje vil
bringe dem tilbage på vejen før eller siden; og de, der nu er uvidende,
må lære sandheden om Gud. De, der
sidder i mørke skal føle lyset; de, der
for øjeblikket føler sig som i Gethsemane Have; de, der føler, at de lider
under prøvelser – også de vil opleve
storheden i påskens sejr, det godes
fuldstændige sejr over det onde.

I

Hans genopstandelse ser vi alvoren i vores egen. Fordi Logos selv
er nedgået i stoffet, har triumferet og
er opsteget herfra; fordi Kristus, den
store Verdens-lærer, også på samme
måde har passeret gennem samme
erfaring, er det helt sikkert, at hver
eneste af os, når tiden kommer til
at udholde denne lidelse og korsfæstelse, da vil blive ført, som den
førte Ham frem til genopstandelsens
større storhed og endelige triumf –
en triumf der er endelig, da den er
baseret på erfaring. Den indviede
véd, hvorpå han tror; og stoffet kan
aldrig mere beherske ham igen, idet
han har lært, at al stof og ånd er lige
dele af Gud og ligeligt indeholdt i
den guddommelige plan, der fører os

frem til denne strålende sejr. Sejren
består i at blive ét med Ham – ét med
Ham der er i alt, overalt. Derfor er
det en evig sejr; derfor gælden den
for altid; derfor er der ingen tvivl
og ingen tøven, for når vi er ét med
Ham, véd vi. Da vil vi være som
Ham, fordi vi ser Ham, som Han er;
fordi vi virkelig véd, og derfor kan
vi ikke falde tilbage.

D

e bibeltekster, der læses for os
i påsken, kan vi vælge enten at
betragte allegorisk eller som historiske begivenheder, der finder sted på
det fysiske plan. Det står os helt frit
at tro herpå eller ikke; men de fleste
af os mener, at teksterne på en symbolsk måde indeholder en stor og
mægtig sandhed. Derfor er påsken
for os en strålende højtid; og derfor
fejrer vi den på enhver måde, vi kan.
Derfor har vi sand glæde ved at udveksle den traditionelle påskehilsen
med andre. Ligesom vi juledag tilønsker hinanden en glædelig jul, således hilste de første kristne også hinanden, når de mødtes, med ordene:
”Herren er opsteget”, og svaret hertil
var: ”Han er virkelig opsteget”. Ikke
fra den jordiske grav, men fra stoffets grav; opsteget i sandhed og i en
prægtig virkelighed – opsteget for
stedse.

I

Hans sejr triumferer også vi, og i
Herrens glæde fryder Hans kirke
sig også.
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Det hellige ægteskab
Af Kenneth Christensen

Dette er den første artikel i en serie
om de syv sakramenter. Disse nådegaver eller mysterier er en af de absolutte kerneydelser i liberal katolsk
kirke. Ceremonierne omkring dem
omgærdes med stor respekt, idet kirkens opgave fra starten har været at
bevare den sakramentale kraft i sit
fulde omfang og føre den ind i den
nye tidsalder, indtil den tid kommer,
hvor stafetten skal gives videre, på
samme måde som den kristne kirke
overtog den fra de ældre religioner.

F

ørst og fremmest
er en vielse i denne
kirke et sakramente,
dvs. den er en hellig
handling, hvori der
indgår et kraftens ord
og et kraftens tegn.
Men for at et sakramente kan virke,
skal der være en intention om, at det
skal virke. Det første vi gør i denne
tjeneste, er derfor at sikre os, at de
to personer er villige til at indgå ægteskabet. Hvis de siger ‘ja’ til dette
spørgsmål, er forudsætningen til stede, og så vil vi fortsætte handlingen,
der vil knytte dem til hinanden på en
helt speciel måde.

F

orud for vielsen har præsten
fremstillet et hjælpemiddel, vievandet. Det består af salt og vand,
som begge er blevet renset og velsig-
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net hver for sig inden saltet er blevet
hældt ned i vandet i form af kors. Til
sidst er blandingen magnetiseret, således at vievandet er en stærk bærer
af rensende indflydelse – ikke på det
fysiske plan, men på det æteriske, og
astrale plan.

N

år de traditionelle vielsesringe,
som er symbolet på de to personers åndelige forening, bliver renset
og velsignet, bruger vi derfor lidt af
dette vievand. Når ringene bestænkes får de på den måde en åndelig
sandblæsning, der befrier dem for
de usynlige urenheder, der nu måtte
være. Når de herefter velsignes, præges de med et billede af sand tro og
voksende kærlighed og bliver dermed en magtfuld talisman.

H

erefter afgiver parret et troskabsløfte til hinanden. De kan
ikke nøjes med at sige et spagfærdigt
‘ja’ til det som præsten siger, hvad
der er sædvane andre steder, de skal
møjsommeligt gentage hele smøren
med klar og tydelig røst. I den forbindelse bør det nævnes, at vi ikke
pådutter dem at hævde, at løftet
gælder indtil døden skiller dem ad.
For hvis ægteskabet virkelig lykkes,
fortsætter sammenholdet nemlig
også derefter!

E

ndelig kommer vi til selve den
sakramentale handling, selve vielsen. Vor kirke har i alt syv sakramenter, de seks øvrige meddeles af
en præst eller en biskop, men lige
netop dette her står kandidaterne
selv for. Selve den magiske handling
finder sted der, hvor først den ene og
så den anden under påkaldelse af den
hellige treenigheds navn (det er kraftens ord) fører ringen (som er kraftens tegn) fra finger til finger, for til
sidst at sætte den på ringfingeren.

O
H

g så er de gift, og ægtepagten
er beseglet. Og så får de lov at
kysse hinanden.

vis parret ønsker det, vil der
bliver sagt en bøn om at parret
må velsignes med børn. Sommetider
bliver der også sunget nogle traditionelle vekselsange. Ofte modtager det
nygifte par den hellige kommunion,
nadveren, som giver en ekstra kraft,
til det løfte, de har givet hinanden. I
det hele taget gives der meget vide
rammer hvilke rammer bryllupsceremonien skal have. Det kan både
foregå i en kirke, i en baghave, i en
skov eller i et festlokale. Bare rammerne udtrykker den højtidelighed,
der bør være.

N

år parret vender sig om, og atter vandrer ud for at leve med
hinanden i den ydre verden, kan man
ofte se, hvordan de stråler. Selvfølgelig fordi de er glade, men måske
især fordi der på det tidspunkt vil

være indtrådt en forandring i deres
indre. For når de står foran Guds
hellige nærvær og siger og gør disse
ting, foregår der en slags justering i
deres indre. De bliver på en helt konkret måde tilpasset hinanden. Deres
hjerter åbner sig mod hinanden, og
deres auraervil udvider sig og vokse
sammen så de nærmest bliver som ét
kød. Og på det tidspunkt, hvor ringene kommer ind i denne magiske
dobbeltsfære, bliver de oplyst, deres
sensitivitet vokser og deres bevidsthed øges. Under de efterfølgende
velsignelser strømmer flodbølger af
lys ind i dem.

O

g jo mere fokuserede parret er
under alt dette, jo stærkere bliver virkningen. Og jo mere parret
efterfølgende bevarer kærlighed og
hengivenhed til hinanden, jo stærkere bliver deres empati over for
hinanden fremover, og det permanente bånd, der er blevet etableret
imellem dem vil virke som en stærk
katalysator af energi fra den ene til
den anden. Det er derfor vigtigt at
man bestræber sig på hovedsagelig
at sende hinanden gode og kærlige
vibrationer.

J

o, ægteskabet er et fantastisk eksperiment, og når det fungerer, giver det en enestående mulighed for
åndelig vækst.
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Messens funktion i liberal katolsk kirke, 4. del
Af Jørgen Skov

Forvandlingen
elve
forvandlingen
finder sted, når præsten udtaler ordene:
”Dette er mit legeme” og
”Dette er mit blod”.

S
L

eadbeater forklarer, at ser man
på det fysiske brød og den fysiske vin, så ser man en samling
molekylære strukturer sat sammen
på en sådan måde, at de udgør det
vi sædvanligvis kalder brød. Disse
enkelte partikler har – som alt andet
– genparter på de højere planer. Set
og forstået med en tredimensionel
bevidsthed, ser det ud som om de
fysiske, astrale, mentale, buddhiske
og atmiske atomare genparter er som
perler trukket på en lang snor gennem planerne.

kan påvirke mennesker, der ønsker
at modtage dem.

D

et ”guddommelige” liv der permanent eksisterer dybt inde i
den fysiske atomare substans, kan
nu uhindret forbindes med det ydre
fysiske plan og derfor ”mirakuløst”
være tilgængeligt. Spises og drikkes
disse forvandlede substanser, begynder livet i dem – midlertidigt - at påvirke menneskets højere genparter –
astral- og mentallegemet, - hvis man
vel at mærke bevidsthedsmæssigt
åbner sig for påvirkningen.

I

selve forvandlingsøjeblikket forsvinder denne naturlige konstruktion - den ”skubbes” til side - og en
flammende ild strømmer ned og fylder brødet og vinen og påvirker derved den fysiske substans, brødet og
vinen består af.

D

et er på grundlag af denne viden
Liberal Katolsk Kirke fremhæver, at forvandlingen af brød og vin
ikke er symbolsk, men helt reel. At
disse forvandlede fysiske partikler
er bærere af Kristi eget liv, og derfor
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Udstrømningen i lokalområdet
middelbart inden menigheden
modtager ”Kristi legeme og
blod” siger præsten:

U

”… Og ved denne handling, forordnet fra ældgammel tid, beder vi, at:
+ din styrke, + din fred og + din
velsignelse, som du giver os i dette
hellige sakramente, må spredes vidt
over din verden…”

P

å dette tidspunkt åbner den Eucaristiske bygning sig, og kraften
– påkaldt fra de højere verdener –
strømmer ud til omgivelserne.

Nyt fra liberal katolsk kirke
i Danmark

Biskoppen er flyttet til Europa
Danmarks regionalbiskop, præsiderende biskop Maurice Warnon,
har forladt USA, hvor han har boet
i mange år, for at vende tilbage til
sit fødeland Belgien. Her kan han, i
modsætning til USA, i kraft af den
almindelig sygesikring få gratis dialysebehandling. Oven i købet hjemå denne måde kan hele evolutio- me hos sig selv om natten, mens han
nen hjælpes, og det burde være sover, hvilket har medført en betyden egentlige grund til at komme i delig forbedring af hans livskvalitet.
kirke – altså at støtte sit lokalområde Den nye adresse er:
spirituelt.
Maurice Warnon /

D

et helt overordnede formål med
en messe eller gudstjeneste er
at lade disse påkaldte guddommelige
kræfter strømme ud og dække et så
stort område som muligt, Så jo tættere kirkerne ligger og jo flere tjenester
der celebreres i dem, jo højere kan et
givet områdes energiniveau holdes.

P

M

essen nærmer sig nu sin afslutning, og en af de sidst ting,
præsten foretager sig, er at henvende
sig til englene og synge ”Ite missa
est!”, hvilket betyder ”Gå, det er
fuldbragt”. Det er signalet til, at den
Eucaristiske bygning brydes ned, og
messen afsluttes.
Hermed afsluttes sidste del af essayet
Messens funktion i liberal katolsk
kirke, som indledtes i Sanctus 7.

Shanti
14 Rue de Spontin
5360 Hamois-Natoye
Belgien

Guldbryllup
Den 29. juli kan biskop Maurice
Warnon og pastor Joan Poortman
fejre 50-års bryllupsdag. Den 29.
juli 1959 blev de formælet i Leeuwarden i Holland. Vi håber, at de
må tilbringe endnu mange gode år
sammen og i glæde tjene LKK og
andre organisationer.
Generalforsamling
Lørdag den 11. april, kl. 11.00, afholdes den 5. ordinære generalforsamling i foreningen liberal katolsk
kirke i Danmark. Generalforsam15

lingen finder sted i Mariakirken i
Ålborg i forbindelse med påskearrangementet. Dagsorden efter vedtægterne, forslag kan fremsendes til
formanden på mail: kenneth@lkkdk.dk senest 28. marts.

Kirkesuppe
På initiativ fra Olga Christensen afslutter vi altid søndagstjenesterne
med sammen at spise en portion god,
vegetarisk suppe for at skabe mere
balance mellem ånd og krop.

Anerkendelse af LKK
Præsten i Herfølge godkender kirkegang i liberal katolsk kirke som
forberedelse til konfirmation i folkekirken.

Velsignelse af palmerne
Onsdag den 25. febraur var det askeonsdag. På den dag brændte vi de efterhånden ganske visne palmeblade,
der blev velsignet og uddelt palmesøndag sidste år. Den 5. april vil vi
påny fejre palmesøndag. Kirken vil
være pyntet med palmegrene, og efter en særlig palmeprocession vil de
velsignede palmer blive uddelt til de
tilstedeværende. Indtil næste askeonsdag vil disse så hænge fremme
og dagligt formane os om forgængeligheden ved verdens flitterglans.

Nyheder og program
marts – juli
Helligåndskirken,
København
Orgelmusik vil igen fylde kirkerummet
Inden vi forlod Danielkirken på Nørrebro for at fortsætte aktiviteterne i
Brønshøj, fik vi vor organist til at
spille alle tjensterne en ekstra gang,
mens en lydmand stod klar til at indfange tonerne. Denne musik er nu
blevet redigeret og lagt på cd, således at vi under tjenesterne fremover
vil kunne synge, ledsaget af orgelbrus. Venlige mennesker har foræret
os et surround sound anlæg, således
at lyden kommer til sin ret.
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Tjenesteliste
Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj
Lørd. d. 7. marts,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 8. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol.
Lørd. d. 21. marts
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 22. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag i fasten (lætare søndag). Farve: rosa (ell. violet).

Motto: åndelig forfriskning
Lørd. d. 4. april,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 5. april,
kl. 11.00
Sangmesse med velsignelse af palmerne, søndag før påske (palmesøndag). Farve: violet.

Lørd. d. 13. juni,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 14. juni,
kl. 11.00
Sangmesse, Corpus Christi. Farve:
hvid.

Lørd. d. 18. april,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 19. april,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag efter påske. Farve: hvid.

Maria Magdalene kirkecenter
Nordsjælland

Lørd. d. 2. maj,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Tjenesteliste

Sønd. d. 3. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag efter påske.
Farve: hvid.

Sønd. d. 22. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag i fasten (lætare søndag). Farve: rosa (ell. violet).
Motto: åndelig forfriskning

Lørd. d. 16. maj,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 17. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, 5. søndag efter påske.
Farve: hvid.
Lørd. d. 30. maj,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 31. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, pinsedag. Farve: rød.

v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød

Sønd. d. 26. april,
kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafelstjeneste og
prim med kommunion, 2. søndag efter påske. Farve: hvid.
Sønd. d. 28. juni,
kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafelstjeneste og
prim med kommunion, søndag i festugen for Skt. Alban. Farve: rød.
Sønd. d. 26. juli,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for
Maria Magdalene. Farve: hvid.
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Sankt
Knuds
Storstrøm

kirkecenter Vor Frue og alle engle,
kirkecenter Støvring

v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej 73
B, 4760 Vordingborg, Tlf.: 2446
0874
Centret er under opbygning. Ved
redaktionens slutning foreligger
ingen endelig tjesteliste.
Ring venligst for nærmere oplysning.

v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre
Allé 6, 9530 Støvring,
Ring venligst for information på
9837 3401

Sankt Maria Kirken,
Aalborg
Tjenesteliste

Sankt Gabriels Kirke,
Århus

Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby

Nyt fra Maria Kirken.
Det bliver et aktivt forår vi går i møde
Tjenesteliste
i Maria Kirken. Lørdag d. 14. marts,
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,
kl. 14.00 vil Karin Joy Wolff holde
8000 Århus C
et spændende og relevant foredrag
Sønd. d. 5. april,
kl.11.00 om ”Det onde” som det står imelMesse med velsignelse af palmerne lem os og oplevelsen af fællesskab
samt helbredelsestjeneste, palme- med Gud. I påsken vil der være stor
aktivitet og jeg henviser her til det
søndag. Farve: violet.
medfølgende påskeprogram. Lørdag
Sønd. d. 24. maj,
kl.11.00 d. 9 maj kl. 14.00 vil vi holde en efMesse og helbredelsestjeneste, søn- termiddag med helbredelsestjeneste
dag efter Kristi himmelfart. Farve: og sakramental velsignelse og Lørhvid.
dag d. 13 juni, kl. 14.00 kan vi atter
Sønd. d. 7. juni,
kl. 11.00 se frem til en Spirituel eftermiddag
Messe og helbredelsestjeneste, Tri- med Peter Diget.
Velmødt.
nitatis søndag. Farve: hvid.
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Lørdag d. 14. marts,
kl. 14.00
”Det onde” som Karin Joy Wolff ser
det står i vor bevidsthed imellem os
og oplevelsen af fællesskab med Gud.
Som spirituelt søgende støder vi
jævnligt på begrebet ”det onde” og
det er et begreb, som de fleste vil
have svært ved at definere præcist.
Karins forslag er, at ”det onde” ikke
nødvendigvis er så ondt som det lyder, som ”blot” er de store og små
ting, som på forskellig vis, medvirker til, at vi føler os adskilte fra Gud.
Karin har bud på nogle af disse ting
og også et forslag til ting man enkelt
kan arbejde med i sin egen hverdag.
Ved Karin Joy Wolff

Søndag d. 10 maj, kl. 11.00
Sangmesse, 4. søndag efter påske.
Farve: hvid
Lørdag d. 13 juni, kl. 14.00
Spirituel eftermiddag med Peter Diget.
Søndag d. 14 juni, kl. 11.00
Sangmesse, søndag efter Corpus
Christi. Farve: hvid.

Søndag d. 15. marts, kl. 11.00
Sangmesse, 2. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: talens kontrol.
Påsken d. 9-12. april
Festligholdelse af påskens indre forløb fra skærtorsdag til påskesøndag,
se indlæg midt i bladet
Lørdag d. 9 maj kl. 14.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af
den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som ligger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning
af skriftens ord. Hvor den eksoterisk kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi er alle lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever
derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.
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Hvad er Liberal Katolsk Kirke?
• En kirke for det åndeligt søgende menneske.

grænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

• En kirke med en dyb og ubetinget respekt
for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion
og et bevidst samarbejde med englehierakiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab
og resultater fra clairvoyant forskning,
som har afsløret kristuskræfternes måde
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i
ceremoniernes mystik og magi.

• En kirke der anerkender alle religioner
som ligeværdige og udgået fra det samme
guddommelige ophav.
• En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.
Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og
teosofferne J.I.Wedgwood og C.W Leadbeater.
Liberal katolsk kirkes tradition omfatter
læren om involution og evolution, karma
(loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre;
mesterhierarkiet.
Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet
af Kristus selv og videreført fra biskop til
biskop som den apostoliske succession,
som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England.
Liberal katolsk kirke er en fri universel
kirke, der ser det som sin hovedopgave:
• at videreføre Kristi kærlighedsarbejde
for menneskehedens udvikling.
• At være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv
sakramenter, som er en uvurderlig hjælp
til selvhjælp og åndelige udvikling.
• at delagtiggøre mennesker i den ube-

Liberal katolsk klirke underviser i det
aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde.
Kirken tilbyder derved, via den katolske
ceremonielle arbejdsform, et forum for at
arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.
Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke,
befriet fra klassiske dogmer som Gudsfrygt og syndighed, og som erkender at
ethvert menneske er en Kristus i svøb.
Det er her kirkens opgave at understøtte
selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst,
til den fuldt ud manifesteres i den enkelte
og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.
Liberal katolsk kirke påpeger at Guds moderskab i lige så høj grad som Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens
mysterium.
Denne balance opleves blandt andet ved,
at mænd og kvinder i LKK kan ordineres
til præst og konsekreres til biskop på lige
fod.
Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis
og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

Program for påsken 2009

liberal katolsk kirke i Danmark inviterer
til fejring af påskemysteriet.
Alle er velkomne.

Med dette program tilbydes muligheden for at deltage i påskens store
kosmiske drama og mysterium. Fra
skærtorsdag til påskesøndag vil vi,
via foredrag, oplæg og ceremonier,
trænge ind i påskens dybe mystik,
symbolske pragt og esoteriske betydning. Om der deltages i det fulde
program eller blot i enkelte arrangementer, så er der lagt op til, at den
enkelte vil opleve en levendegørelse
og åbning ind til påskens indre liv.
Arrangementerne finder sted på
adressen: Torvet 5, 9400 Nørresundby – (Nørresundby gl. byrådssal,
2.sal, indgang ved posthuset)
Yderligere oplysninger kan fås ved
henvendelse til Jan Kvistborg på
mobil nr.: 2242 5087 eller e-mail.:
jan@lkk-dk.dk

Program for påsken 2009
Den indre konsekration
Skærtorsdag
Kl. 11.00
Introduktion til påskens aktiviteter
ved Jan Kvistborg.
Højmesse med det tronede sakramente.
Højmessen, og dermed hele påsken,
indledes med en vor Frue andagt.
Ikke blot for at vise hengivenhed
over for Guds feminine aspekt, men
fordi det dybe mysterium, som hun

symboliserer spiller en meget stor
rolle i disse fire dages tjenester.
Efter tjenesten vil der blive serveret
suppe.
Kl. 19.00
Gravprocession.
Oplæg ved Uffe Børjesen:
De gamle værdier må gravlægges.
Hér skal vi ikke gennemgå en esoterisk forståelse af påskens mysterium, men med baggrund i en esoteriske forståelse, kan vi arbejde med en
psykologisk vinkel ind i mysteriet.
Spørgsmål som; “hvad kan jeg gøre
for at arbejde med i den proces, der
fører frem til en indre fornyelse af
mit liv?”, bliver relevant.
Ligesom; “hvad har jeg brug for at
modtage, for at kunne give slip på
ikke længere brugbare mønstre i mit
liv?”.
Vi kan vælge at bruge tjenesterne
ugen igennem til, for det første at få
øje på og dernæst at lægge psykologiske mekanismer i graven, fordi de
har udtjent deres formål.
Vi kan, med tjenesternes sekvens,
arbejde os roligt indad i os selv for
at uddrage guldkorn af vore erfaringer og fremdrage dem til brug i vore
daglige liv.
Det er en mulighed som vi kan
bruge, men kun skal bruge hvis det
“passer”.

Langfredag
Kl. 16.00
Visdomsmeditation og
korsets hyldning
Oplæg ved Kenneth Christensen:
Et møde med den kosmiske moder.
At passere gennem Langfredagen, er
at passere gennem et af de stærkeste og dybeste aspekter i årskredsløbet. I kirkerummet opleves en total
tomhed. Der er ingenting på alteret,
tabernaklet er tomt, og døren står
åben. Det er som alt står stille. Det er
essensen af renhed, og at opholde sig
i kirkerummet bliver i sandhed at opleve stilhedens nulpunkt. En tilstand
der viser hen mod den kosmiske
moder. Hende der er den bagvedliggende kraft, som alt vokser ud af. På
langfredagen er hovedvægten ikke
lagt på sansningen og registreringen
af konkrete former, men snarere på
den tilstand af væren som eksisterer
hinsides al form. Fra denne tilstand
frigives kræfter, til at stimulere de
vækstprocesser i os selv, som i sidste
ende fører os ud af gravens mørke.
Vi vil meditativt foretage en bevidst
indsats for at træde ind i Moderens
rum og nærværelse, og der have et
direkte møde med hende.
Kl. 17.30
Ægypteren Moses
Foredrag med Mogens Blichfeldt
Illustreret ved lysbilleder vil vi her

høre om Moses dramatiske liv fra
medregent i Ægypten til fredløs
flygtning, der allierede sig med nabolandene for at genvinde tronen.
Undervejs indstifter han påsken som
en særlig højtid. Beretningerne fra
Biblen suppleres af andre kilder og
overleveringer, samt astrologiske
betragtninger.

Kl. 19.00
Body work
Workshop med Walter Bang
Sideløbende med påskens aktiviteter
er der indlagt et kropsligt arbejde,
idet vor kropbevidsthed er sæde for
spiritualitet og liv. Vi bliver vibrerende ved at mærke os selv kropsligt, ved at komme noget mere ned i
vort tempel: kroppen.
Walter arbejder med bodywork i København sammen med Ken Balson.
Dette arbejde har vist, at krop-selv
og psyke er en enhed.
Der vil blive mulighed for enkelte
kropbehandlinger. Hvis du ønsker
dette kan du medbringe liggeunderlag og løstsiddende tøj.
Påskelørdag
Kl. 11.00
Ordinær generalforsamling.
Alle medlemmer af liberal katolsk
kirke i Danmark er velkommen til at
deltage. Det er femte gang vi afholder generalforsamling. Dagsorden

efter vedtægterne.
Idéer til kirkens virke kan fremlægges på mødet.
Kl. 16.00
Relationen mellem det maskuline
og det feminine princip
Foredrag med Jan Kvistborg:
Påskens tema handler om den indre
konsekrationsproces, som udfolder
sig i takt med at der sker en bevidstgørelse af relationen mellem de to
principper. I påsken bliver begge
aspekter tydeliggjort. Hvordan kan
man på et personligt plan arbejde
med disse symboler, og få dem bragt
i balance, så de bliver til en enhed det hele menneske?
I pausen vil der være kaffe og te og
efter foredraget vil der blive serveret
vegetar sandwich.
Kl. 19.00
Ildens velsignelse, påskelysets
tænding, opstandelsesprocession,
sakramental benediktion med
fredsmeditation
Symbolforklaring v. Jan Kvistborg:
Påskeaftens ceremonier og deres betydning.
En gamle tempelceremoni, som vi viderefører denne aften, hedder ildens
velsignelse. En ild, tændt direkte fra
solen, tages ind i det rituelle rum,
velsignes og magnetiseres. Denne
visdommens ild bringes derefter

videre ind i kirken, som stadig er
indhyllet i gravens mørke, for at oplyse den, og for at tænde påskelyset.
Denne aftens ceremonier kommer
dermed til at afspejle, hvorledes vor
indre guddommelige gnist vokser og
tiltager i styrke, for til sidst at blive
så stærk, at vi kan projicere den ud i
verden i en velsignelse for vore medmennesker. Som de øvrige tjenester
i påsken er denne aftens ceremonier
dybt mysteriøse og fascinerende.

Påskesøndag
Kl. 11.00
Mariaandagt og Påskehøjmesse
Påskemessen er traditionelt en af
kirkens allerhelligste tjenester og en
populær dag at lade sig døbe. Kandidater bedes henvende sig til deres
præst for at aftale nærmere.
For at tydeliggøre den enhed og inderlighed, der er opnået i løbet af
disse dage, afsluttes tjenesten med
en traditionel oldgræsk sang og en
sacred dance.
Efter messen er der fælles sammenskuds påskefrokost, hvor alle der har
mulighed for det, er meget velkommen til at bidrage med en småret.
Praktiske informationer
Deltagelse i påskeforløbet er gratis,
dog er et bidrag velkommen ved deltagelse i kaffe og fællesspisning.

