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Sanctus
- et magasin som beskriver LKK i Danmark
Af Uffe Børjesen.

K

alenderen siger marts
og lover snarligt
forår, selvom Danmark i
skrivende stund er dækket af sne og kulde. Dette
nummer af Sanctus er helliget en gennemgang af påskens mysterium. Påsken er en central højtid
for kristne og har været det siden kristendommens begyndelse. Påsken,
og forståelsen af den, har naturligvis ændret sig gennem tiderne, i takt
med at vi som menneskehed ændrer
og udvikler os. LKK ser sig selv
som en esoterisk og gnostisk kirke,
som i påsken har sit fokus på den
opstandne Kristus, i højere grad end
den gravlagte. Mest fordi man ikke
har døden som et psykologisk forankringspunkt i påsken, men mere
ser dødsriget som en ubevægelighed
som i mennesket nemt størkner. En
ubevægelighed som vi hver især har
mulighed for at gå igennem og derved bringe lys til det dybeste mørke.

til sit ophav. LKK ser påskens ydre
ceremonier som udtryk for en indre energimæssig virkelighed, som
har til formål at hjælpe os på denne
rejse. Derfor ses påsken som en fantastisk mulighed for at røre dybder i
vort eget væsen, en mulighed til at
se, genkende og forvandle elementer
i vort eget indre, der måske er blevet
glemte eller har forputtet sig gennem
tiden, men som nok kunne trænge til
fornyelse og venlig opmærksomhed.

P

åskens tjenester vil i år blive
fejret i København, og vil give
hver enkelt deltager mulighed for i
sit eget tempo at bearbejde og løsne
´knuder´ i tilværelsen.

G

od læselyst, og god påske, når
vi kommer dertil.

I

LKK er den bærende idé i fortolkningen af kristendommen, og dermed begivenhederne i Kristi liv og
testamenternes beretninger om dem,
at de ikke nødvendigvis beskriver
historiske hændelser, men klart beskriver tilstande i det enkelte menneskes indre på dets rejse på vej tilbage
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Program for påsken 2010
Selvforvandlingens mysterium

D

en 31. marts — 4.
april vil det samlede påskemysterium blive
fejret i København med
deltagelse af præster fra
bl.a. England og Østrig. Vi håber at
dette års påske ligesom de tidligere
bliver en lejlighed til at samles på
tværs af de forskellige menigheder i
Danmark.

A

rrangementerne finder sted på
adressen: Brønshøj Kirkevej
4B, 2700 Brønshøj – (Socialdemokraternes mødelokale)

Y

derligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til Kenneth
Christensen på tlf. 4634 1721 eller
e-mail.: kenneth@lkk-dk.dk

A

lle interesserede inviteres hermed til København for at deltage i de særlige tjenester. Hvis der
er nogen som skulle mangle overnatningsmulighed, vil menigheden
i København tilbyde logi, så der er
ingen grund til at holde sig tilbage.
Koordinator er Kenneth Christensen.

M

ed dette program tilbydes der
mulighed for at deltage i påskens store kosmiske drama og mysterium. Fra skærtorsdag til påskesøndag vil vi, via fordybelse, oplæg
og ceremonier, illumineret af særligt
udvalgte stykker musik, trænge ind
i påskens dybe mystik, symbolske pragt og esoteriske betydning.
Hvad enten der deltages i det fulde
program eller blot i enkelte arrangementer, er der lagt op til, at den
enkelte vil opleve en levendegørelse
og åbning ind til påskens indre liv.
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Onsdag før påske
Kl. 19.00
Påskehøjtiden indledes med en stille
aftentjeneste. Gæsteofficiant: Chris
Parker fra England.
Kompletorium og sakramental
velsignelse
Tjenesterne, og dermed hele påsken,
åbnes med en særlig påkaldelse af
Guds feminine aspekt. Ikke blot for
at vise hengivenhed over for Maria,
men fordi det dybe mysterium, hun
symboliserer spiller en altafgørende
rolle i påskens ceremonielle forløb.

Skærtorsdag
Kl. 11.00
Introduktion til påskens aktiviteter
ved Kenneth Christensen. Gæstecelebrant: Liz Parker fra England.
Højmesse foran 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
Oplæg ved Uffe Børjesen, At blive
ny – selvforvandlingens mysterium.
Gravprocession.
I al sin enkelhed handler denne aftens tjeneste om at bringe Herrens
Legeme, i form af den eller de konsekrerede Hostier, der almindeligvis
opbevares i tabernaklet på kirkens
hovedalter, til et tilsvarende tabernakel på Marias alter. Symbolsk set
bringer vi Kristus gennem dødens

port, tilbage til det moderskød i hvilket Han blev skabt, hvori Han genskabes og, senere i påskens forløb,
genopstår.
Vi møder døden i mange forklædninger gennem livet; vore nære går
bort og vi skal selv det samme på et
tidspunkt. Mindre dramatisk dør vi
selv fra at have været et barn for at
blive en voksen. Endnu andre gange
bliver vort møde med det at dø en
befrielse fra snærende psykologiske
eller adfærdsmæssige bånd. Uanset
vore mange møder med døden vil
den i reglen få os til at stoppe op et
øjeblik, for at overveje og blive klogere på os selv og livet. Undertiden
kan det ligefrem være fornuftigt at
opsøge dødsprocesser for at kunne
forny os selv og verden som helhed.

Langfredag
Kl. 16.00
Oplæg ved Kenneth Christensen: Et
møde med den kosmiske moder.
Visdomsmeditation og
korsets hyldning
At passere gennem Langfredagen, er
at passere gennem et af de stærkeste
og dybeste aspekter i årskredsløbet.
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I kirkerummet opleves en total tomhed. Der er ingenting på alteret, tabernaklet er tomt, og døren står åben.
Det er som om 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 frem 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 nærvær, for der at have et direkte møde med hende.

Påskelørdag
Kl. 16.00
Ordinær generalforsamling.
Alle medlemmer af liberal katolsk
kirke i Danmark er velkommen til at
deltage. Det er sjette gang vi afholder generalforsamling. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Idéer til kirkens
virke kan fremlægges på mødet.
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Kl. 19.00
Symbolforklaring v. Kenneth Christensen: Påskeaftens ceremonier og
deres betydning.
Ildens velsignelse, påskelysets
tænding, opstandelsesprocession,
sakramental velsignelsesandagt
med fredsmeditation
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, berede templet til livets
tilbagevenden 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.

Påskesøndag
Praktiske informationer
Kl. 11.00
15 minutter før hver tjeneste vil der
Gæstecelebrant: Elfriede Hafner fra blive spillet musik i kirkerummet.
Dette har til formål at give den, der
Østrig.
ønsker det mulighed for at komme i
Mariaandagt og påskehøjmesse
ro, tune ind på tjenestens energi eller
Påskemessen er traditionelt en af
blot meditere i rummets atmosfære.
kirkens allerhelligste tjenester og en
populær dag at lade sig døbe. Kan- Efter hver tjeneste vil vi ofte have
didater bedes henvende sig til deres en ”dessert” i form af en kop kafe/te,
suppe eller frokost.
præst for at aftale nærmere.
For at tydeliggøre den enhed og Deltagelse i påskeforløbet er gratis,
inderlighed, der er opnået i løbet dog er et bidrag velkommen ved delaf disse dage, afsluttes tjenesten tagelse i kaffe og fællesspisning.
med en traditionel oldslavisk sang
Христово воскресенье.
Efter messen er der fælles sammenskuds påskefrokost, hvor alle der har
mulighed for det, er meget velkommen til at bidrage med en småret.

Nye biskopper i LKK

H

Af Uffe Børjesen

en over sommeren 2010 er det
planlagt at konsekrere to nye
biskopper i LKK. Den første finder
sted i Naarden i Holland, hvor Jean
Marc Warnon vil konsekreres d. 24
maj 2010. Ønsker at deltage kan man
rette henvendelse til Uffe Børjesen.

M

åske med større interesse for
LKK i Danmark vil den anden
bispekonsekration finde sted hér i
Danmark, hvor konsekrationen af
Uffe Børjesen, er fastlagt til at finde
sted den 24. juli 2010, i Unitarenes
Kirke på Østerbro i København.

E

t sådant arrangement vil nødvendigvis medføre nogle ekstra
udgifter for kirkeprovinsen og vi opfordrer hermed til at menighederne
foretager en landsdækkende indsamling til dette formål.

D

onationer og bidrag til dækning
af arrangementets udgifter kan
indsættes på en særlig konto 8411
4126666. Husk at både donationer
og gaver er fradragsberettiget iht.
den danske skattelovgivning. Yderligere oplysning kan fås hos foreningens kasserer Simone Andersen.
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De hellige ordinationer
Af Kenneth Christensen

Dette er den fjerde artikel i en serie
om de syv sakramenter. Disse nådegaver eller mysterier er den absolutte kerne 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.

D

ette sakramente
er centralt i forståelsen af, hvorfor
det ikke er muligt for
hvert enkelt menneske
at sidde derhjemme og
holde gudstjeneste – i
bredeste forstand – for sig selv. I forlængelse af vor kirkes lære om, at vi
alle er udgået fra Gud og er bygget
op omkring et fragment af Gud selv,
skulle man jo tro, at vi således som
de guder, vi dermed er, ville kunne
nedkalde guddommelig kraft på lige
fod – eller i det mindste i forhold til
vor åndelige udvikling. Historien
har jo med al ønsket tydelighed vist
os, at præster ikke nødvendigvis er
særligt hellige mennesker. Derfor
kunne man spørge: “Hvorfor skulle
en præst være nødvendig?” Og sva-
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ret ville ligge lige for: “Ved at trække på den indre guddomskraft, kan
vi alle velsigne. Ned med præstevældet, vi kan selv! I den nye tidsalder
er præster ikke længere noget man
ikke kan undvære. Vi kan sagtens
sidde og meditere og blive fuldkommen lige så spirituelle, som ved at gå
i kirke.”

H

er er det så om at holde tungen
lige i munden. For selvfølgelig
er vi alle i stand til at komme nær
det guddommelige og få en kosmisk
indsigt uden hjælp af en præst. Det er
vel nærmest en fordel, at være alene
om det. Og naturligvis kan alle ved
at kontakte den indre guddommelighed og ved at fokusere den gode
vilje velsigne personer og genstande. Når det handler om at bede eller
gå i forbøn, så er det også rigtigt, at
de naturkræfter som befordrer bønnens magt, ikke bliver sat ud af kraft
hvis en person som ikke er ordineret
formaster sig til at bruge dem. Og
endelig skulle det ikke være vanskeligt at finde en foredragsholder, hvis
talegaver ud i det spirituelle overgår
selv en liberalkatolsk præst.

A

lligevel vil jeg nu, næppe ganske overraskende, hævde, at en
rettelig ordineret præst alligevel er i
stand til at byde ind med noget ekstra uanset hans eller hendes åndelige

udvikling, spirituelle indsigt eller
menneskelige kvaliteter. For at forklare hvordan det hænger sammen,
er vi nødt til at gå et stykke tilbage
i historien, i første omgang til Palæstina, et lille stykke efter årtusindskiftet fra f.Kr. til e.Kr., til det tidspunkt, hvor den kristne kirke blev
grundlagt. Men først ganske kort om
et helt generelt, historisk princip.

Kraften overføres
år en person skulle indvies i
en eller anden loge, laug, eller
stand, er dette altid foregået ved at
mesteren har berørt hovedet på kandidaten og højtideligt har fremsagt
en gammel formular. Når en page
skulle optages i ridderordenen var
det kongen som lagde sværdet på
hans hoved – kongen som selv var
blevet salvet og højtideligt indsat i
sit embede. Alle disse handlinger er
for deltagerne symboler på at der påkaldes og overføres en særlig kraft,
og at kandidaten bliver forlenet med
denne kraft. Den der fremstår som
kanalen gør det aldrig i kraft af sine
egne evner, men fordi han eller hun
selv har fået kraften tildelt ved sin
indsættelse. Det handler om en videreformidling.

N

erkendt. Også i den antikke verden, i
mysteriereligionerne, brugtes denne
fremgangsmåde, og det var i dette
miljø at kristendommen opstod. I
Paulus’ Første Brev til Timotheus
omtales håndspålæggelsen i forbindelse med indsættelse af nye præster.

V

ed LKK’s grundlæggelse gik
bl.a. Leadbeater ind og undersøgte ud fra sine clairvoyante evner,
hvad det var med denne håndspålæggelse og kraftoverførsel. På det tidspunkt havde han allerede noteret sig,
at der ved en gudstjeneste var der
indtil flere specielle kræfter til stede.
Det som han fik lov at se, var at urkirkens første præster og biskopper,
som skrevet står, var blevet ordineret ved håndspålæggelse; at denne
håndspålæggelse var meddelt fra
Kristus igennem sine apostle (heraf
kommer udtrykket den apostolske
succession), og derfra spredt ud over
verden; og at denne apostolske succession er videreformidlet i ubrudt
linje helt op til vore dage fra biskop
til biskop, således at den magt, som
Kristus spredte ud fra datidens lukkede grupper, i hvilke han selv var
indviet, er bevaret intakt.

D

enne måde at indvie på ved direkte kraftoverførsel er af meget gammel dato. Man kan næsten
sige, for letheds skyld, at den altid
har været der og altid har været an-
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Det store åndelige kraftreservoir
u ville det jo være lige meget
med at være rettelig ordineret, hvis ikke det gjorde en forskel,
og også det gives der en forklaring
på. Som jeg før skrev, så er enhver
i stand til at gøre en åndelig forskel
ved hjælp af bøn, forbøn osv. De fine
og virkningsfulde følelser, der skabes
ved udøvelse af en spirituel disciplin
er faktisk en form for energi, om end
meget finere i sin struktur end de almindelige typer som lettere kan måles. Når denne energi målrettes i den
gode viljes navn er det nærmest som
en portion kraft, der sendes af sted
og virker ind på modtagerens finere
legemer. Ligeledes hengivenhed og
inderlig andagtsfølelse, som ikke
har noget egentligt mål er en type
energi af lignende art. Da ingenting
går til spilde, bliver det overskud,
som måtte være af disse typer energi
“opsamlet” i en slags kosmisk kraftreservoir. Og det er her ordinationens sakramente kommer på banen.

N

D

et som ordinationen især gør
kandidaten i stand til, ud over at
den giver mulighed for at accelerere
sin åndelig udvikling, er at trække
ekstraordinært på energien i dette
reservoir. Og her må vi huske at det
er åndelig energi i sin reneste form.
Den er ikke farvet og filtreret igennem en eller anden præsts personlighed og opmærksomhed. Den kan således gå ind og udvirke sin mission
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på et væsentligt dybere plan end hvis
præsten ikke var ordineret.

O

g det er det, som gør sakramenterne til sakramenter. Den
forvandling som indtræder i substansen af det velsignede og som er
permanent, vil ikke kunne finde sted
ved en ikke-ordineret person, uanset hvor meget god vilje og hensigt,
der manifesteres. Jeg siger ikke, at
sidstnævnte er værdiløs, tværtimod,
man må aldrig undervurdere bønnens magt. Men det som en ordineret
præst kan gøre, er anderledes.

D

et er ikke alle kirker, hvor den
apostolske succession er bevaret. Under reformationen brød de
fleste protestantiske bevægelser helt
bevidst med denne mulighed i deres iver for at rense religionen for
overtro, men i de katolske kirker,
herunder liberal katolsk kirke, de ortodokse kirker og i den anglikanske
kirke m.fl. har man værnet om den.
Og det er under de største forsigtighedsforskrifter, at den videreformidles. Det foreskrives f.eks. at selv om
det i princippet er tilstrækkeligt med
en biskop til at konsekrere (som det
hedder, når det handler om biskopper), skal der alligevel være tre biskopper om at lave en ny biskop, for
hvis der nu er noget, der er smuttet

for den ene, er der stadig to andre,
som kan gennemføre handlingen.

D

isse forsigtighedsforskrifter var
også årsagen til, at det tog så
lang tid, før man vovede at ordinere
kvinder. Der var mange, som simpelt
hen var i tvivl om, hvorvidt ordinationen rent okkult fungerede, hvis det
handlede om kvinder. Men sådan er
det heldigvis ikke længere i liberal
katolsk kirke.

bende og uafvendelige åndeligt operative indgreb finder sted. Derfor vil
man også somme tider kunne se, at
en person får meddelt disse lavere
vielser mere eller mindre på én gang.
Men det er fuldstændig op til det lokale præsteskab at vurdere og derpå
indstille til biskoppen, som foretager
selve ordinationen. Sammen med
konfirmationens sakramente er ordinationerne nemlig de eneste sakramenter, som er forbeholdt biskopper.

N

Lavere og højere ordinationer
or at undgå at præsteordinere en
person, som ikke er helt parat,
men som er indstillet på at gå vejen
mod præsteskabet, er ordinationsforløbet inddelt i en række præliminære
ordinationer, som på et psykologisk
plan er med til at forberede kandidaten til det som måtte komme. De
kaldes også de lavere ordinationer
og udgøres af klerke, dørvogtere, læsere, eksorcister, akolytter og til dels
også subdiakoner. Som det måske
kan læses af betegnelserne, har de
tidligere haft et praktisk indhold i ceremonierne, men således er det ikke
mere. Det er ej heller her de indgri-

F

år kandidaten efter kortere eller
længere tid er kommet igennem
de lavere ordinationer, og fortsat er
indstillet på at fortsætte, følger de
højere ordinationer. Den første er
diakonens ordination, hvor den første lille åbning ind til den åndelige
kraftkilde bliver gjort. Efter typisk
et år som diakon, hvor en stor del af
ens tid går med at forberede sig på
at blive præst, kan man så modtage
præstevielsen. Med denne festlige
ceremoni bliver personen uafvendeligt i stand til at forvalte sakramenterne, herunder først og fremmest at
konsekrere nadverelementerne vand
og vin så de bliver bærere af det guddommelige nærvær. Ved denne ordination stopper de fleste, men enkelte
bliver yderligere opløftet til biskoppens grad, således at fødekæden kan
fortsætte, og nye præster blive ordineret, således at Guds nåde vedblivende kan strømme ud fra kirker
over alt i verden til gavn og glæde
for den verden, vi lever i.
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Theosophia = Gnosis = Christosophia
Oversat fra TMC, nr. 138 februar 2010 af Kenneth Christensen

G

nosis er et ord af græsk oprindelse, som betyder, viden, vidende, at vide. Det er visdom, som
opnås ved direkte, indre erfaring.
Gnosis er den evige filosofi som oplyste Shakyamuni Buddha, Hermes
Mercurius Trismegistus, Kristus Jesus, Pythagoras, Moses, Sokrates,
Platon, Muhammed, Orfeus, Quetzalcoatl, Krishna og mange andre
store avatarer og lærere for menneskeheden.

S

elv om Gnosis er blevet udtrykt
på mange forskellige måder gennem tiden, i forskellige kulturer og
civilisationer, gennem forskellige
symboler og strukturer, eksisterer
der ikke desto mindre, bag dette illusoriske slør af forskellighed en gylden tråd, som forener dem alle, Gnosis — det rene og universelle udtryk
for kærlighed og visdom.

G

nosis er selv-realiseringens vej
gennem direkte indre oplevelse.
Når bevidstheden vågner og vi ind-
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ser alle de muligheder, som ligger i
mennesket, kan vi opnå en direkte
oplevelse af Sandheden i os.
–– “Oh menneske, kend dig selv
og du skal kende universet
og guderne.”
Oraklet i Delfi
nosis er: Videnskab, Kunst, Filosofi og Mystik. For at forstå
den dybere betydning af disse fire
søjler, som Gnosis hviler på, må vi
lade vor bevidsthed arbejde. Ægte
Gnosis kommer ikke fra sindet eller intellektet, men fra hjertet og
sjælen. Sandhed er, hvad vi erfarer
inde i os selv. Kun bevidstheden kan
erkende sandheden. Bevidsthedens
sprog er symbolsk, fortroligt og dybt
meningsfuldt, og først når vi vågner,
kan vi forstå det.

G

V

i studerer teorien om Gnosis’
fire søjler og søger at opnå en
sand forståelse af dem ved meditation, som — hvis den udføres rigtigt
— leder til en gradvis opvækkelse af
bevidstheden. Både teori og praksis
medtages.

D

en tredimensionelle verden er
ikke alting, og den er i hvert
fald ikke mere end et blad på livets
træ. Det som den universelle gnosticisme kalder for “ren viden” er kun
opnåelig for den opvakte bevidsthed
og har intet med intellektuelle spekulationer at gøre.

N

år vi taler om den gnostiske videnskab eller tilværelsens objektive videnskab, tænker vi derfor
på sådan noget som er udtrykt ved
den aztekiske solstenskalender; vi
tænker på middelalderens rene alkymisters videnskab; vi tænker på den
gådefulde sfinx og de ægyptiske pyramider osv.

og skulpturer, i Leonardo da Vincis
Gioconda, i Beethovens, Mozarts,
Liszts og Wagners musik, i den universelle litteraturs værker så som Illiaden og Odyseen af Homer, Den
Guddommelige Komedie af Dante
og mange andre, som indeholder de
samme principper af universel visdom, som blot er udtrykt på forskellige måder. Alle de gamle kunstværker er skjult bag et slør af filosofiske
symboler.

D

er er Gnosis i den buddhistiske
lære, i den tantriske buddhisme
fra Tibet, i zenbuddhismen fra Japan, i chanbuddhismen fra Kina, i
sufitraditionen, i de dansende dervisher, i den ægyptiske, kaldæiske,
pytagoræiske, græske visdom, hos
aztekerne, mayaerne, inkaerne osv.

H
D

er er gnostisk kunst, som vi
finder i alle de arkaiske værker, i alle de ældgamle kunstgenstande: i pyramiderne og de gamle
obelisker fra faraonernes Ægypten,
i mayaernes gamle Mexico, i aztekernes, zapotekernes og toltekernes
arkæologiske levn. Der er gnostisk
kunst i hieroglyfferne og det gamle
Ægyptens basrelieffer, i Kina, i middelalderens gamle manuskripter, hos
fønikerne, assyrerne osv. Der er gnostisk kunst i Michelangelos malerier

vis vi studerer de kristne evangelier omhyggeligt, vil vi i dem
kunne se pytagoræisk matematik,
kaldæiske og babylonske ligninger
og den uforlignelige buddhistiske
etik.

R

eligiøse principper er levende
kosmiske formler, medens religiøse former er de forskellige systemer eller måder at undervise i disse
principper. Vi studerer religiøsitet i
dens dybeste form. Gnosis studerer
religionernes viden. Gnosis går til
religionens fundament. Den søger
religare: foreningen af sjælen med
den virkelige indre væren, med den
guddom, som bor dybt inde i os.
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D

ette kræver en meget, meget
stor indsats. Oldtidens helgener
sagde, at det kun er på denne måde
at religare er mulig. Vores opgave er
at kende os selv, vor opgave er selvGnosis. En sand religion forener i
sig filosofi og videnskab. Ligesom
en sand videnskab indeholder filosofi, religion og kunst. En religion,
som går imod videnskab er ligeså
falsk som en videnskab, som går
imod religion. Det er indlysende at
en antireligiøs videnskab forfalder

til dogmatisk materialisme og at en
antividenskabelig religion kun udvikler de ydre, eksoteriske aspekter,
der har forskellige teologers intellektuelle spekulationer som sin grund.

O

plevelsen af gnosis gør det muligt for den oprigtigt hengivne
at lære sig selv at kende og at integrere sin selvrealisering. Selvrealisering skal forstås som harmonisk
udvikling af alle de uendelige muligheder, der findes i mennesket.

En verden udenfor vores
Magasiner og nyhedsbreve fra andre lande
Communio
liberal katolsk kirke i Sverige har
man i mange år kunnet abonnere
på et magasin ved navn Communio.
Som noget nyt kan man nu, hvis man
er bosat udenfor Sverige, få det tilsendt gratis som e-post. Hvis du er
interesseret i denne service, kan du
sende en email til communio@lkk.
se med besked at du vil abonnere på
eCommunio, så får du kirkenyheder
fra Sverige fire gange om året. Der
er også mulighed for at læse tidligere
numre af communio på LKK’s
hjemmeside i Sverige:
www.lkk.se.

I
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TMC
t interessant
engelsksproget on-line nyheds-brev med
det lidt pudsige
navn
Tuesday
Morning Coffee,
kan man, ligeledes gratis, abonnere
på hos Liberal Catholic ChurchTheosophia Synod. Det rummer en
cocktail af små sjove historier, spirituelle artikler og stof af esoterisk
kristen art. Nyhedsbrevet udkommer en gang om måneden, og ved at
sende en email til LiberalCatholicChurch@webtv.net, kan man få det
til tilsendt.

E

Nyt fra liberal katolsk kirke i Danmark
Af Kenneth Christensen

Generalforsamling 2010
forbindelse med fejringen af påsken, vil der blive afholdt ordinær
generalforsamling i København lørdag den 3. april kl. 16.00 i kirkelokalet på Brønshøj Kirkevej. Dagsorden
ifølge vedtægterne.

I

R

eferat fra sidste års generalforsamling kan ses på kirkens
hjemmeside lkk-dk.dk under “Foreningen LKK i Danmark”.

D

enne beslutning ligger smukt i
forlængelse af kirkens generelle
holdning om fordomsfrihed og åbenhed over for enhver overbevisning,
samt indstillingen om at tilbyde sin
hjælp til enhver, som kommer til den
for at bede om hjælp, uden at stille
krav om et særligt sæt leveregler.

Nye medlemmer
iden sidst har vi
ved dåbens sakramente
kunnet byde
Kønsneutral vielse
følgende mennesker
lidningen mellem mandligt og
velkommen i liberal
kvindeligt bliver mere og mere
katolsk kirkes fællesskab:
udvisket efterhånden som udviklingen skrider frem mod det topolede Dina og Fabian Forbert Hansen;
menneske. Allerede i dag er definiti- døbt den 3. oktober i hjemmet ved
onen på mand og kvinde ved at skri- Sorø af Kenneth Christensen.
de, og tidligere tiders bestemmelse Judith Forbert Pedersen; døbt den 24.
om at et par skulle være af hvert sit januar i Helligåndskirken i Brønshøj
køn for at få kirkens velsignelse, vir- af Uffe Børjesen.
ker stadigt mere meningsløs.
Linus Høgenhaug; døbt den 14. fefter svensk forbillede er det nu i bruar i Maria Kirken i Ålborg af Jan
liberal katolsk kirke i Danmark Kvistborg
blevet muligt at vie to mennesker,
som elsker hinanden, og som ønsker
at dele tilværelsen med hinanden,
uanset om de
måtte være af
forskelligt køn
samme køn.

S

G

E
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Nyheder og program
marts – juli
Helligåndskirken,
København

Fred. d. 2. april,
kl. 19.00
Korsets hyldning. Farve: violet

Tjenesteliste
Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj

Lørd. d. 3. april,
kl. 19.00
Velsignelse af ilden, tænding af påskelyset,
opstandelsesprocession,
sakramental velsignelse.

Lørd. d. 6. marts,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 7. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, Celebrering af Sankt
Gabriel. Farve: hvid.
Lørd. d. 20. marts,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse
Sønd. d. 21. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, 5. søndag i fasten. Farve: violet. Motto: ydmyghed
____________
Nærmere beskrivelse af påskens tjenester kan læses inde i bladet
Onsd. d. 31. marts,
kl. 19.00
Kompletorium og sakramental velsignelse.
Torsd. d. 1. april,
kl. 11.00
Højmesse, Skærtorsdag. Farve: hvid.
Torsd. d. 1. april,
kl. 19.00
Gravprocession. Farve: violet

16

Sønd. d. 4. april,
kl. 11.00
Højmesse, Påskedag. Farve: hvid
_________
Lørd. d. 17. april,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 18. april,
kl. 11.00
Sangmesse, Celebrering af Marias
bebudelse. Farve: hvid.
Lørd. d. 1. maj,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 2. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, 4. Søndag efter påske.
Farve: hvid
Lørd. d. 15. maj,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse
Sønd. d. 16. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, søndag i festugen for
Kristi himmelfart. Farve: hvid.

Lørd. d. 29. maj
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Sønd. d. 30. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, Trinitatis søndag. Farve:
hvid
Lørd. d. 12. juni,
kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Jeg vil som ansvarlig for centret godt
sige tak til Kenneth, der hver anden
måned har taget turen til Hillerød for
at holde messe. Det har været rigtig
dejligt, og der er ingen tvivl om, at
det har været med til at stadfæste
energien i det lille kapel.
Birgit Adelsteen Ljungdahl

Velsignelse af palmerne
Onsdag den 17. februar var det askeSønd. d. 13. juni,
kl. 11.00 onsdag. På den dag brændte vi de
Sangmesse, 2. Søndag efter Trinita- efterhånden ganske visne palmetis. Farve: grøn. Motto: Gud som lys blade, der blev velsignet og uddelt
palmesøndag sidste år. Søndag d.
Lørd. d. 26. juni,
kl. 19.00 28. marts vil vi påny fejre palmeHelbredelsestjeneste og sakramental søndag. Kapellet vil være pyntet
velsignelse
med palmegrene, og efter en særlig
Sønd. d. 27. juni,
kl. 11.00 palmeprocession vil de velsignede
Sangmesse, søndag i festugen for palmer blive uddelt til de tilstedeværende. Frem til næste askeonsdag vil
Sankt Alban. Farve: rød.
disse så hænge fremme og dagligt
minde os om forgængeligheden ved
verdens ydre flitterglans.

Maria Magdalene kirkecenter
Nordsjælland
Så er der gået godt og vel 1½ år siden Maria Magdalenes Center startede. Og det er efterhånden næsten
en fast rutine at holde de to slags tjenester vi holder.

Diakonordination
Onsdag d. 30. juni vil biskop Evert
Sundien fra Stockholm besøge Maria Magdalenes Kirkecenter for at
ordinere ansvarshavende diakonisse
Birgit Ljungdahl til diakon. Diakonordinationen er den første af de tre
såkaldte højere vielser, og med den
bliver man fuldgyldigt medlem af
præstesynoden. Det bliver således
en stor dag for centret og vi håber at
mange vil komme forbi Hillerød for
at være med til at fejre begivenheden.
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Tjenesteliste
v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Sønd. d. 28. februar,
kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og
prim med kommunion, 2. søndag i
fasten. Farve: violet. Motto: Talens
kontrol.

Sankt Knuds kirkecenter
Storstrøm
v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej
73 B, 4760 Vordingborg
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 2446 0874.
Træffetid hver mandag aften ml.
18.30 og 19.00

Sønd. d. 28. marts,
kl. 11.00
Sangmesse, palmesøndag. Farve:
violet. Motto: Oprigtighed og talens
kontrol.
Sønd. d. 25. april,
kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og
prim med kommunion, 3. søndag efter påske. Farve: hvid.

Sankt Mikael kirkecenter, Fyn

Sønd. d. 30. maj,
kl. 11.00
Sangmesse, Trinitatis søndag. Farve:
hvid.

Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 6325 5015

v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej
88, 5700 Svendborg

Onsd. d. 30. juni,
kl. 11.00
Sangmesse, diakonordination ved
biskop Evert Sundien. Farve: hvid.
Sønd. d. 25. juli,
kl. 11.00
Sangmesse, 8. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: Visdom.

Sankt Rafael kirkecenter
Midtjylland
v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643
Ans By
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 8684 1848
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Sankt Gabriels Kirke, Århus

Tjenesteliste
Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,
8000 Århus C
Sønd. d. 14. marts,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 4.
søndag i fasten. Farve: rosa (eller
violet). Motto: Åndelig forfriskning.
Sønd. d. 28. marts,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, palmesøndag. Farve: violet. Motto: Oprigtighed og talens kontrol.
Sønd. d. 11. april,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 1.
søndag efter påske. Farve: hvid.
Sønd. d. 9. maj,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 5.
søndag efter påske. Farve: hvid.
Sønd. d. 13. juni,
kl. 11.00
Messe og helbredelsestjeneste, 2.
søndag efter Trinitatis. Farve: grøn.
Motto: Gud som lys.

Sankt Maria Kirken,
Aalborg
Tjenesteliste
Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby
Lørdag d. 17. april,
kl. 14.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Søndag d. 18. april,
kl. 11.00
Sangmesse, celebrering af Marias
bebudelse. Farve: hvid.
Lørdag d. 19. juni,
kl. 14.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.
Søndag d. 20. juni,
kl. 11.00
Sangmesse, 3. søndag efter Trinitatis. Farve: hvid. Motto: Gud som
englenes hersker.

Vor Frue & alle engle kirkecenter
Støvring
v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre
Allé 6, 9530 Støvring,
Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 9837 3401
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Hvad er Liberal Katolsk Kirke?
• En kirke for det åndeligt søgende menneske.
• En kirke med en dyb og ubetinget respekt
for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.
• 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 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
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.
Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyldig form 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. Disse er en uvurderlig hjælp
til selvhjælp og åndelige udvikling.
• at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med
ceremoniernes indre væsen og åndelige
funktion gennem et bevidst samarbejde
med englehierakiet. Denne viden hviler
på åndsvidenskabelig forskning og på resultaterne fra clairvoyante undersøgelser.
Disse har afsløret kristuskræfternes måde
at arbejde på og har givet en dyb indsigt i
ceremoniernes skabende kraft samt deres
mystik og magi.
Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derigennem, via den ældgamle, 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. Den erkender, at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det
er kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst,
indtil den fuldt ud manifesteres i den enkelte, og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.
Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds
moderskab og Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium.
Denne balance opleves blandt andet ved,
at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke
kan ordineres til præster og konsekreres
til biskopper på lige fod.
Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis, og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.

