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KØBENHAVN
Sankt Knuds Vej 13

Menneskevielsens Handling 
Søndage i april kl 10.00
Torsdage og lørdage kl 10.00
Den stille uge

Palmesøndag kl 10.00
Mandag, tirsdag, onsdag kl 10.00
Skærtorsdag kl 10.00
Langfredag kl 10.00
Påskelørdag kl 10.00

Påskedag kl 10.00
2. Påskedag kl 10.00
Søndag den 24. april: Se Konfirmation… kl 10.00

Konfirmation og Menneskevielsens Handling 
Søndag den 24. april kl 10,00
Se børnenes navne under ‘Meddelelser’

(Menneskevielsens Handling er forbeholdt 
konfirmandernes gæster på denne dag)

Søndagshandling for Børn 

NB! De deltagende børn bedes møde kl 10.55
Søndage når mindst to børn deltager kl 11.00
(aftal eventuelt indbyrdes).

3

EVANGELIETEKSTER
April 2022

Passions- og påsketid
Søndag den 3. april Joh. 8, 1-12
Den stille uge

Palmesøndag den 10. april Matt. 21, 1-11
Mandag den 11. april Mark. 11, 12-26
Tirsdag den 12. april Mark. 12, 13 -17
Onsdag den 13. april Matt. 26, 6 -13
Skærtorsdag den 14. april Luk. 23, 13 - 32
Langfredag den 15. april Joh. 19, 1-16
Påskelørdag den 16. april Joh. 19, 16 -42 

Påskedag den 17. april Mark. 16
2. Påskedag den 18. april Mark. 16
Søndag den 24. april Joh. 20, 19 -29

*
Kære medlemmer og venner af Kristensamfundet
På midtersiderne i dette blad vil I igen finde april måneds
evangeliesteder. Der er i dette nummer væsentligt flere
sider, da vi har taget stederne med, som hører til ugen
mellem palmesøndag og påskedag.

For hver dag i denne uge – som vi kalder den "stille uge"
– er der et evangeliested som beskriver Kristi gerninger,
medens han hver dag i denne uge siger ja til at blive helt
menneske. Disse dages kvalitet beskriver Emil Bock i bo-
gen "De tre år." Denne uge kan opleves som en "grund-
uge" i sine kvaliteter for alle årets uger.

Med venlig hilsen 
Præstekredsen

2
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Foredrag og Sammenkomster
København

Torsdag den 31. marts
Kl 11.30: Håndarbejdsgruppen holder møde

Alle interesserede er velkomne

Onsdag den 6. april
Kl 19.30: Konfirmationen i 2023

Informationsmøde for konfirmanderne 
og deres forældre

Torsdag den 7. april
Kl 19.30: Konfirmationen i 2022

Informationsmøde for konfirmanderne 
og deres forældre

Fredag den 8. og 29. april
Kl 19.30: Arbejdskreds om 

Paulus’ 1. Brev til Korintherne
ved Troels Lindow – alle er velkomne

Langfredag den 15. april
Kl 15.00: Vi læser steder fra evangeliet 

om korsfæstelsen
– og der vil være en kort prædiken

Torsdag den 21. april
Kl 11.30: Efter en kop kaffe/te er der

Kristendom og rengøring 
Om ugens evangelium og derefter: Rengøring

SYDSJÆLLAND
Marjatta ·Tappernøje

Fremblik 
13. og 14. maj (i Marjattas sal)

ODENSE
Tingløkkevej 25

Lørdag den 9. april
Kl 9.00: Vi bygger alteret op 
Kl 10.30: Frokostpause
Kl 11.00: Studiekreds om Johannes-Evangeliet

Palmesøndag den 10. april
Kl 9.30: Søndagshandling for Børn

finder sted når mindst to børn deltager
– aftal venligst indbyrdes

Kl 10.00: Menneskevielsens Handling
derefter: Kaffe og kage

Kl 11.30: Åndserkendelse og sakramentalt fællesskab
• Kosmisk kultus; omvendt kultus; rituelt kultus
• Åndelig kommunion; menneskets sande 

kommunion; den sakramentale kommunion
Foredrag og mulighed for samtale
ved Stephan Frister
Derefter oprydning …

Konfirmationsforberedelse 2022
Foregår efter aftale fra gang til gang… 

Næste præstebesøg i Odense
21. og 22. maj med 
Konfirmation på Steinerskolen
Sidste gang før sommerferien bliver 
18. og 19. juni.
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Jesus gik op på Oliebjerget. Men da morgenen gryede, var
han allerede i templet, alle menneskene kom hen til ham

og han satte sig og lærte dem.
Da bragte de skriftkloge og farisæerne en kvinde, som var

grebet i ægteskabsbrud, stillede hende i midten og sagde:
„Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabs-
brud. I loven har Moses befalet os at stene sådanne kvinder!
Hvad siger du?”

Dette sagde de for at stille en fælde for ham, så at de kun-
ne få noget at anklage ham for. Men Jesus bøjede sig ned og
skrev med fingeren i jorden.

Da de blev ved at spørge, rettede han sig op og sagde til
dem: „Den af jer, som er uden synd, han kaste den første sten
på hende!” Og han bøjede sig atter ned og skrev i jorden.

Da de hørte disse ord, rørte samvittigheden sig i dem og
de gik ud, den ene efter den anden, de ældste først og Jesus
blev alene tilbage med kvinden, som stod i midten. Da rette-
de Jesus sig op og sagde til hende: „Kvinde, hvor er de henne?
Har ingen dømt dig?” Hun svarede: „Nej Herre, ingen.”

Da sagde Jesus: „Jeg dømmer dig heller ikke, gå bort og
synd fra nu af ikke mere”.

Atter talte Jesus til dem: „Jeg er verdens lys; den som føl-
ger mig, skal ikke vandre i mørket, men have livets lys.

AARHUS
Bergensgade 14

Menneskevielsens Handling
Søndag den 3. og mandag den 4. april kl 10.00
Skærtorsdag den 14. april kl 10.00
Langfredag den 15. april kl 10.00
Påskedag den 17. april kl 10.00
2. Påskedag, mandag den 18. april

Konfirmation og Menneskevielsens Handling
Søndag den 1. maj kl 10.00
Se børnenes navne under ‘Meddelelser’

Søndagshandling for Børn 
Søndag den 3. april kl 11.00
Påskedag den 17. april kl 11.00
Finder sted når mindst to børn deltager…

Forberedelse til Konfirmation 2022
Søndag den 3. april kl 11.00
Konfirmanderne møder til Søndags-
handling for Børn og efterfølgende 
undervisning

Påskedag den 17. april kl 10.00
eller 2. Påskedag den 18. april kl 10.00
Konfirmanderne er med til 
Menneskevielsens Handling

Lørdag den 30. april kl 11.00
Sidste forberedelsestime finder sted
sammen med Mette Weinhard – alle
interesserede er velkomne til at deltage
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INDTOGET I JERUSALEM

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Bethfage ved
Oliebjerget, sendte Jesus to af sine disciple i forvejen og

sagde til dem: „Gå hen i landsbyen, som ligger foran jer, der
vil I finde et æsel bundet med et føl hos sig; løs dem og før
dem til mig. Hvis nogen siger noget til jer, da skal I sige: „Her-
ren skal bruge det”, og straks vil han lade jer gøre det“”.

Dette skete, idet profetens ord opfyldtes, som siger:
„Sig til Sions datter: „Se din konge kommer til dig sagt-

modigt, ridende på et æsel, på trækdyrets føl“”.
Disciplene gik og gjorde, som Jesus havde befalet dem, de

hentede æslet og føllet, lagde deres klæder over dem og han
satte sig op.

En stor skare mennesker bredte deres klæder ud på vejen,
andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen og folket,
som gik foran og som fulgte efter, råbte højt:

„Hosianna Davids søn! Velsignet være han som kommer
i Herrens navn, Hosianna i det højeste”.

Og da han drog ind i Jerusalem, kom hele byen i bevægel-
se og alle spurgte: „Hvem er denne”? Og folket sagde: „Det er
Jesus, profeten fra Nazaret i Galilæa”.

FIGENTRÆET

Den næste dag, da de gik fra Betania, blev han sulten; og da
han langt borte så et figentræ som havde blade, gik han

derhen for måske at finde noget på det. Men da han kom hen
til det, fandt han ikke andet end blade; for det var ikke figen-
tid. Da tog han til orde og sagde til det: „Aldrig i evighed skal
nogen mere spise frugt af dig“. Og det hørte hans disciple.

Da de kom til Jerusalem, gik han ind i templet og begynd-
te at jage dem ud, som solgte og købte i templet, og han væl-
tede vekselernes borde og duekræmmerens bænke, og han til-
lod ingen at bære deres sager gennem helligdommen. Og han
lærte dem og sagde til dem: „Står der ikke skrevet: Mit hus
skal kaldes et bedehus for alle folk! Men I har gjort det til en
røverhule”.

Ypperstepræsterne og de skriftkloge hørte det og de over-
vejede, hvordan de skulle få ham slået ihjel; de frygtede nem-
lig for ham, for alt folket var slået af forundring over hans
lære.

Og da det blev aften, gik de uden for byen. Og da de om
morgenen gik forbi, så de at figentræet var visnet helt fra
roden. Peter huskede det, der var sket og siger til ham: „Rab-
bi! Se, det figentræ du forbandede, er visnet“! Jesus svarer og
siger til dem: „Tro på Gud! Sandelig siger jeg jer: Den, der
siger til dette bjerg: ‘Løft dig op og kast dig i havet’, og ikke
tvivler sit hjerte, men tror at dét han siger sker – for ham skal
det ske”.

Derfor siger jeg jer: „Alt, hvad I beder og bønfalder om,
tro at I får det, så skal I få det. Når I står og beder, og I har
noget mod nogen, skal I tilgive ham, så at jeres Fader i himle-
ne også kan tilgive jer jeres overtrædelser”.



SALVNINGEN I BETANIA

Da Jesus var i Betania i Simon den Spedalskes hus, kom
der en kvinde hen til ham med en alabastkrukke fuld af

en meget kostbar olie og hældte den ud over hans hoved,
mens han sad til bords.

Da disciplene så dette, blev de vrede og sagde: „Hvorfor
ødsle sådan? Denne olie kunne være solgt for mange penge
og givet til de fattige”. Men da Jesus mærkede det, sagde han
til dem: „Hvorfor gør I det svært for kvinden? Hun har gjort
en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, men
mig har I ikke altid. Hun har gydt denne olie ud over mit
legeme som en forberedelse til min begravelse“.

„Sandelig, siger jeg jer: Hvor som helst i verden dette
evangelium forkyndes, skal også det, hun har fuldbragt, for-
kyndes til minde om hende”.
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Og de sendte nogle af farisæerne og herodianerne hen til
Jesus for med ord at sætte en fælde for ham. Og de kom

til ham og talte: „Mester, vi ved, at du er sanddru og ikke gør
forskel mellem mennesker, men lærer fuld af sandhed om
Guds vej. Er det tilladt at give skat til kejseren eller ej? Skal vi
betale eller skal vi ikke betale?”

Men Jesus gennemskuede deres hykleri og sagde til dem:
„Hvorfor sætter i mig på en prøve? Ræk mig en denar, så jeg
kan se den!” De rakte ham én. Og han spurgte dem: „Hvis bil-
lede og indskrift er det?” „Kejserens”, svarede de. Jesus sagde
til dem: „Så giv kejseren hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds
er!”

Og de undrede sig meget over ham.

10

PA
SS

IO
N

ST
ID

A
PR

IL
·4

 –
 S

T
IL

LE
U

G
E
·T

IR
SD

A
G

M
A

R
K
.

12
,

13
-1
7



FORHANDLINGER MED PONTIUS PILATUS

Da tog Pilatus Jesus og lod ham hudstryge. Soldaterne flet-
tede en krone af torne og satte den på hans hoved,

kastede en purpurkappe om ham og sagde: „Hil dig, jødernes
konge” – og slog ham i ansigtet.

Pilatus gik ud igen og siger til dem: „Se, jeg fører ham ud
til jer, for at I skal erkende, at jeg ikke finder nogen skyld hos
ham”.

Så kom Jesus ud med tornekronen på hovedet og med
purpurkappen om sig. Og Pilatus siger til dem: „Se, Menne-
sket”. Da nu ypperstepræsterne og tjenerskabet så ham, skreg
de højt: „Korsfæst, Korsfæst!” Pilatus siger til dem: „Så tag I
ham og korsfæst ham, jeg finder ingen skyld hos ham”. Jøder-
ne svarede ham: „Vi har en lov og efter denne lov skal han dø,
for han har gjort sig selv til Guds søn.” Da Pilatus hørte dette
ord, frygtede han endnu mere, gik ind i borgen og sagde til
Jesus: „Hvor er du fra?” Jesus gav ham intet svar. Pilatus siger
til ham: „Du taler ikke med mig? Ved du ikke, at jeg har magt
til at løslade dig og magt til at korsfæste dig?” Jesus svarede:
„Du ville ikke have nogen magt over mig, hvis den ikke var
givet dig ovenfra; derfor bærer den, der har overgivet mig til
dig, større skyld”.

Fra nu af forsøgte Pilatus at give ham fri, men jøderne
skreg og råbte: „Hvis du løslader denne, er du ikke kejserens
ven. Enhver, som gør sig til konge, sætter sig op imod kejse-
ren”.

Da Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ud, satte sig på
dommersædet – på det sted som kaldes ‘det stenlagte’ – på
hebraisk Gabbata.

Det var forberedelsesdagen til passah-festen omkring den
sjette time. Da siger Pilatus til jøderne: „Se, jeres konge”. Men
de skreg højt: „Bort med ham, korsfæst ham.” Pilatus svarede:
„Jeres konge skal jeg korsfæste?” Da svarede ypperstepræster-
ne: „Vi har ingen anden konge end kejseren.”

Da prisgav han Jesus til korsfæstelse.
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Da kaldte Pilatus ypperstepræsterne og rådsherrerne og
folket sammen og sagde til dem: „I har ført dette menne-

ske frem for mig som én, der forfører folket til frafald, og se, jeg
har taget ham i forhør for jeres øjne, men jeg har ikke fundet
dette menneske skyldig i noget af det, I anklager ham for. Hero-
des heller ikke, for han sendte ham tilbage til os og det er åben-
bart, at han ikke har gjort noget som fortjener døden. Derfor vil
jeg revse ham og derpå give ham fri!” – for til højtiden skulle
han løslade én.

Da råbte de alle som én: „Bort med ham, giv os Barabbas
fri”. Det var en, som var kastet i fængsel for et oprør, som hav-
de været i byen, og for et mord.

Pilatus talte atter med dem, da han gerne ville give Jesus fri.
Men de råbte til ham og sagde: „Korsfæst, Korsfæst ham”. Da
sagde han en tredje gang til dem: „Hvad ondt har han gjort? Jeg
har ikke fundet noget hos ham, som skulle straffes med døden.
Derfor vil jeg revse ham og så give ham fri”. Men de trængte på
med høje råb og forlangte, at han skulle korsfæstes, og deres
skrig fik overtaget.

Så afgjorde Pilatus, at deres forlangende skulle opfyldes og
han gav ham fri, som var kastet i fængsel for oprør og mord, og
som de bad om. Men Jesus overgav han til deres vilje.

Og da de førte ham bort, greb de Simon fra Kyrene, som
kom fra marken og lagde korset på ham, for at han skulle bære
det efter Jesus.

En stor skare af folket fulgte med ham og mange kvinder,
som jamrede og græd over ham. Men Jesus vendte sig om til
dem og sagde: „I Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men
græd over jer selv og jeres børn! Thi se, der kommer tider, hvor
man skal sige: Salige er de ufrugtbare, de legemer som ikke fød-
te og de bryster, som ikke gav die. Da skal de begynde at sige til
bjergene: Fald ned over os! Og til højene: Skjul os. Thi sker alt
dette med det grønne træ, hvordan skal det så gå det tørre?”.
Der blev også ført to andre, to forbrydere, bort for at henrettes
sammen med ham.
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Jesus havde taget eddiken, sagde han: „Det er fuldbragt”.
Så bøjede han hovedet og åndede ud.

Da det var forberedelsesdagen og for at legemet ikke skul-
le hænge på korset sabbatten over – thi denne sabbat var en
særlig fest – bad jøderne Pilatus om at benene måtte blive
knust på dem og legemerne blive taget ned. Så kom da
krigsknægtene og knuste benene på den første og også på den
anden af de to, som var korsfæstet med ham. Da de kom til
Jesus og så, at han allerede var død, knuste de ikke benene på
ham, men én af krigsknægtene gennemstak hans side med et
spyd og der flød blod og vand ud.

Den som her vidner, har set det og hans vidnesbyrd er
sandt; og han er sig bevidst at han taler sandheden, så at også
I skal tro. Alt dette skete i overensstemmelse med skriften,
som opfyldtes: „Der skal ikke blive knust noget ben på ham.”
Et andet skriftord siger: „De skal blive vár, hvem det er, de har
gennemstukket.”

Efter at alt dette var sket, kom Josef fra Arimatæa, som var
en discipel af Jesus i det skjulte af frygt for jøderne, og bad
Pilatus om at måtte tage Jesu legeme ned. Også Nikodemus
kom, som tidligere var kommet til ham om natten, og bragte
en blanding af myrra og aloe, omkring hundrede pund.

Så tog de Jesu legeme, svøbte det ind i linklæder sammen
med vellugtende salver på den måde, som jøderne plejer ved
begravelser.

På det sted, hvor Jesus blev korsfæstet, var der en have og
i haven en ny grav, som ingen endnu var blevet lagt i. Dér lag-
de de Jesus af hensyn til jødernes forberedelser, fordi graven
var nær.
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KORSFÆSTELSEN

Derpå overgav han ham i deres hænder for at korsfæstes og
de tog Jesus bort. Han bar selv sit kors og gik ud til det

sted, som kaldes Hovedskalstedet, på hebraisk Golgata.
Der korsfæstede de ham og med ham to andre, én på hver

side og Jesus i midten. Pilatus havde ladet en indskrift skrive
og fæstne på korset. Der var skrevet: Jesus fra Nazaret Jøder-
nes Konge. Denne indskrift læste mange jøder, for stedet hvor
Jesus blev korsfæstet lå nær ved byen og den var skrevet på
hebraisk, latin og græsk. Da sagde jødernes ypperstepræster
til Pilatus: „Skriv ikke: Jødernes konge, men at han sagde: Jeg
er jødernes konge”. Pilatus svarede: „Hvad jeg skrev, det skrev
jeg”.

Da nu krigsknægtene havde korsfæstet Jesus, tog de hans
klæder og delte dem i fire dele, én for hver af dem. Ligeså tog
de kjortlen. Men kjortlen var usyet og vævet i ét stykke. De
sagde til hverandre: „Den vil vi ikke dele, men kaste lod om,
hvem der skal have den“. Thi således skulle den hellige skrift
opfyldes, som siger: „De delte mine klæder mellem sig og mit
klædebon kastede de lod om”. Det var hvad krigsknægtene
gjorde.

Ved Jesu kors stod hans moder og moderens søster, som
hed Maria, Kleophas’ hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så
sin moder og den discipel, som han elskede, stå ved siden af
hende, siger han til sin moder: „Kvinde, se, denne er din søn.”
Derpå siger han til disciplen: „Denne er din moder.” Fra den-
ne stund tog disciplen hende til sig.

Efter at dette var sket og Jesus vidste, at alt var fuldbragt,
som var pålagt ham, siger han, idet et skriftord opfyldtes: „Jeg
tørster” Der stod et kar fyldt med eddike og de stak en svamp
med eddike på en isop-stængel og rakte ham den. Efter at



DEN OPSTANDNE

Efter at Han var opstanden ved morgengry, den første dag
i ugen, åbenbarede han sig først for Maria Magdalene, af

hvem han havde uddrevet syv onde ånder. Hun gik hen og
forkyndte det for dem, som havde været sammen med ham og
som nu sørgede og græd. Og ingen af dem, som hørte, at han
levede og var set af hende, kunde tro det.

Derefter åbenbarede han sig for to af dem i forvandlet
skikkelse, mens de vandrede over markerne. De gik også hen
og forkyndte det for de andre, men dem troede de heller ikke.

Til sidst, da de elleve sad til bords, åbenbarede han sig for
dem, bebrejdede dem deres vantro og deres hjerters hårdhed,
som ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden. Og
han sagde til dem: „Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for
al skabningen. Den, som finder troens kraft og modtager ån-
dens dåb, han skal blive helbredt. Men den, som lukker af for
denne kraft, skal blive dømt.

Dette er tegn, som kendetegner deres vej, som bærer tro-
ens kraft i hjertet: I mit navn skal de uddrive onde ånder, de
skal tale i et nyt sprog, de skal oprejse slanger, og når de drik-
ker noget dødbringende, vil det ikke skade dem. Og når de
lægger hænderne på de syge, vil disse blive helbredt.”
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Og da sabbatten var omme, købte Maria Magdalene og
Jakobs Maria og Salome vellugtende urtesalve for at gå

hen og salve ham.
Og ved morgengry på ugens første dag kom de til graven,

da solen stod op. Og de sagde til hverandre: „Hvem skal væl-
te os stenen bort fra gravens indgang?” Og da de så op, blev de
vár, at stenen var væltet bort. Denne sten var meget stor.

Og da de kom ind i graven, så de en yngling sidde på den
højre side, klædt i en lang hvid klædning og de blev forfærde-
de. Men han siger til dem: „Bliv ikke forfærdede! I søger Jesus
fra Nazaret, den korsfæstede, han er opstanden, han er ikke
her, se, der er stedet hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til
hans disciple og til Peter, at han er gået forud for jer til Gali-
læa. Der skal I se ham, som han har sagt jer.”

Og de gik ud og flygtede fra graven, thi de skælvede og
stor frygt havde grebet dem og de kunne ikke sige noget til
nogen, sådan frygtede de.
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APOSTLEN THOMAS – TVIVLEREN

Da det var blevet aften på den første dag efter sabbatten og
dørene var låst af frygt for jøderne – kommer Jesus ind,

stiller sig midt iblandt dem og siger til dem: „Freden være med
jer”. Og mens han sagde dette, viste han dem sine hænder og
sin side.

Disciplene blev glade, da de så Herren. Igen sagde han til
dem: „Freden være med jer; som Faderen har sendt mig, sen-
der jeg jer!” Med disse ord åndede han på dem og sagde: ”Tag
imod Den hellige Ånd. Så ofte I fratager et menneske dets
synder, skal de være ham frataget. Så ofte I giver et menneske
styrke til at fastholde dem, skal det beholde dem”.

Thomas, en af de tolv som kaldes tvilling, var ikke iblandt
dem, da Jesus kom. Da fortalte disciplene ham: „Vi har set
Herren.” Han sagde til dem: „Hvis jeg ikke ser naglemærker-
ne på hans hænder og må berøre naglemærkerne med mine
fingre og lægge min hånd i hans side, kan jeg ikke tro det”.

Otte dage efter var hans disciple igen forsamlet i huset og
Thomas var hos dem. Igen kommer Jesus, mens dørene var
låst, træder ind i deres midte og siger: „Freden være med jer.”
Derpå siger han til Thomas: „Ræk dine fingre frem og se mine
hænder og ræk din hånd frem og berør min side – vær ikke
vantro, men troende!” Da svarede Thomas: „Min Herre og
min Gud.” Jesus siger til ham: „Tror du, fordi du har set mig”?
Salige er fra nu af ikke de som ser, men de som tror.”
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Foredrag og Sammenkomster

Aarhus

Fredag den 1. og 29. april
Kl 11.00: Fredagsmøde

Efter rengøring m.m. – og en kaffe-spisepause – 
er der samtale om p.t.: 
‘Fra Jesus til Kristus’ af Rudolf Steiner

Søndag den 3. april
Kl 12.15. Menighedens Årsmøde i Aarhus

Kasserer Lisa Bratlann vil præsentere regnskabet, 
og Mette Weinhard vil dele fremtides visioner 
med os. Alle er velkomne! 
Se ‘Meddelelser’

Mandag den 4. april
Kl 11.45: Formiddagskreds 

Johannesevangeliet med særlig fokus på 
„Jeg er“- ordene

Skærtorsdag den 14. april
Kl 11.45: Jesus hos essæerne

Eva Bølling fortæller
se ‘Meddelelser’

Langfredag den 15. april
KL 11.45: Joseph af Arimatæa og nadverkalken og

Den hellige Veronica’s svededug
Betragtning ved Stephan Frister

Påskedag søndag den 17. april
Kl 11.45: Feststund til påsken med betragtning

eller fortælling; sang og måske musik…

2. Påskedag mandag den 18. april
Kl 12.15. Sociallivets mysterium

Foredrag ved Diane Drake Vincentz
Se ‘Meddelelser’
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MEDDELELSER
Hele Landet

NB! Sakramentale Handlinger såsom Dåb, Bryllup, 
Skriftemål, Den Sidste Olie, Bisættelser og Begravelser
– afholdes efter aftale med en af præsterne…

Årsmøder i menighederne i 2022
Der vil være Årsmøde i Aarhus søndag de 3. april kl 12.15

Årsmødet vil have følgende dagsorden:
1) Årets kasualier
2) Valg af ordstyrer
3) Gennemgang af regnskabet
4) Tilbageblik og fremblik
5) Eventuelt

Konfirmation i København, søndag den 24. april kl 10.00  
Følgende børn bliver konfirmeret:

Liva Ingeborg Jakobsdatter Andersen
Lake Mevi Axen
Freja-Adinna Plambech Lundsgaard
Lukas Christoffer Thuv Norden
Silja Frøkjær Hagedorn Olsen

20 21

Lørdag den 30. april
Kl 11.00: Fra barndom til ungdom

Indføring i konfirmationssakramentet 
som led i konfirmandernes sidste forberedelse.
For forældre, gudforældre, bedsteforældre 
– og alle interesserede…
ved Mette Weinhard

Konfirmation i Aarhus, søndag den 1. maj kl 10.00  
Følgende børn bliver konfirmeret:

Aimo Elias Helge Dimon Hansen
Sigurd Daval-Markussen

Bisættelse
Den 18. marts udåndede Bodil Horskiær Lewis 78 år gammel 
på hospitalet i Skejby; fire dage forinden havde hun fået den
Sidste Olie. Udsigningen blev holdt den 22. marts og bisæt-
telsen den 26. marts, begge dele fra Kristensamfundets kirke i
Aarhus.

Sociallivets Mysterium, Aarhus 
Kosmiske kræfter, som er virksomme i naturen, kan først kom-
me til udfoldelse i sociallivets interaktioner og udformning, når
sløret, der ligger over disse kræfter, bliver løftet. Disse kosmi-
ske kræfter er allerede lagt ind i menneskers hjerte og søger for-
løsning gennem jegets indsigt og handling.

Tre-grenings ur-tankerne, som Rudolf Steiner har beskrevet
dem, virker forvandlende og baner vejen for samfundets nuti-
dige fornyelse.

Oplægget af Diane Drake Vincentz (18. april, kl. 12.15), giver
indblik i nuværende initiativer og aktiviteter til realisering af
disse impulser som indledning til yderligere arrangementer.

Sankthans Fest i Aarhus
Da Stephan Frister til sommer afslutter sin tid som præst her
hos os i Aarhus, vil vi gerne tage afsked med manér – nemlig
ved at feste i tre dage, med foredrag, Menneskevielsens Hand-
ling, fortælling, musik, m.m. Det bliver den 24. – 25. – 26. juni.
Nærmere oplysninger følger, men sæt kryds i kalenderen. Vi
håber, mange har lyst til at være med…

På menighedens vegne
Lisbet og Steen Jensen
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Jesus hos essæerne, Aarhus
Meget tyder på, at det hus i Jerusalem, hvor fodvaskningen og
den Sidste Nadver tildrog sig, var ejet af Essæerordenen og tjen-
te som tilholdssted for ordensmedlemmerne, når de havde ærin-
der i forbindelse med religiøse højtider. Essæerne var en hem-
melig jødisk sekt, hvis store opgave var at forberede vejen for
den kommende Messias. Både Maria og Joseph var medlemmer
af sekten. Jesus opholdt sig i mange år hos essæerne, han lærte
af deres levemåde og arbejdsmetoder, deres mildhed, flid og
dygtighed, og han studerede ved deres universiteter. De var
bundet til sekten og hinanden af en mysterieed, der holdt dem
beskyttet fra det øvrige samfund.

Eduard Schuré ( 1841-1929 ) skrev mesterværket: ‘De store ind-
viede’ i 1889 og fortæller her som en af de eneste om Jesus op-
hold hos essæerne. Rudolf Steiner var begejstret for dette fanta-
stiske værk, der har givet ham og andre store åndsskikkelser
stor inspiration.

I helligdagens anledning vil Eva Bølling fortælle om Jesus’ man-
geårige ophold hos essæerne i et foredrag i Aarhus skærtorsdag
den 14. april.

Kassererens Klumme
Februar måned er i skrivende stund blevet bogført – og vi har
et overskud på driften på 121.000 kr. Jo, I læste rigtigt: Ethun-
dredeenogtyve tusind!

Årsagen er, at Kristensamfundet i begyndelsen af februar har
modtaget en arv – på netop 121.000 kr. Denne arv lader vi ind-
gå i vores driftregnskab, således at vi har en god stabilitet på
den økonomiske front. Vores bidrag til de nordiske og interna-
tionale Kristensamfund er betalt, der er et solidt grundlag for
økonomien – nu er vi parate til at gå foråret i møde!

Venlig hilsen
Lisa Bratlann, Kasserer

Bortrejse
Mette Weinhard konfirmerer i Aarhus fra 27. april til 1. maj.
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BETRAGTNING

Markus 16…
Når solen står op, spredes nattens mørke og takket være lyset
som solen bringer, kan vi igen orientere os i verden.

Da Kristus tog bolig i Jesus ved dåben i Jordan, befandt den 
jordiske verden og dens mennesker sig i et dybt åndeligt mør-
ke. Menneskeheden havde mistet forbindelsen til den åndelige
verden og befandt sig nu i materiens åndsformørkelse.

Men påskemorgen kom Maria Magdalena, Jacobs Maria og 
Salome til graven, da solen stod op. Materiens mørke sten var
væltet fra graven og de erfarede, at Jesus fra Nazaret var
opstanden.

Siden den første påskemorgen er et lys kommet til verden: Den
Opstandnes lys, Kristi lys. Takket være hans lys kan vi nu atter
orientere os i verden. For den opstandne Kristus-Jesus er nu
hos os og vandrer med os!

Men det er op til os at åbne vore hjerter i kærligheden til 
Kristus og i troen på Kristus. Optager vi Kristus i os, vil hans
kærlighed strømme gennem os. Da vil vi ikke finde krig og
ødelæggelse i verden, men næstekærlighed. Næstekærlighed –
ikke bare til mennesker – men til alt hvad der er skabt.

Troels Lindow 


