
Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  

 

Ethvert menneske er på sin vis Lazarus 
 

Det vigtige i dagens evangelium er ikke,  

hvad Jesus gør, men hvem han er. 

I evangeliet lyder det: »Lazarus var syg. 

Søstrene sendte nu den besked til Jesus: 

»Herre, den, du elsker, er syg.« Man kunne 

godt kalde ethvert menneske for en ’Laza-

rus’, for alle lider af en eller anden form for 

sygdom; derfor har vore sygdomme mange navne. Men Lazarus havde 

en ven – alle syge har en ven, for alle syge har nemlig Jesus som ven, 

der kan redde dem; for Jesus betyder: Jeg bringer håb og tillid, jeg 

skænker opstandelse og liv. 

Allerede de gamle hedninger sagde, at ordet ’ven’ var et guddommeligt 

ord. Hvis man er ven med en anden, står man vedkommende nær. De 

kan nære de samme følelser og have medlidenhed med hinanden, når 

det ikke går den anden godt. De er respektfulde og trofaste. Men når vi 

snakker om vor tro som helhed, så er det Jesus Kristus, der er blevet vor 

ven, så kan vi sige: Han opgiver os aldrig, og da allermindst når vi er i 

nød, er bange eller ligger for døden. Derfor har vi intet at frygte. Han 

bringer os lys i den mørkeste nat; ja, han stiger sågar ned i underverde-

nen for at hente os op af dens dyb. 

Hos profeten Ezekiel står der skrevet: »Dette siger Gud Herren: Mit 

folk, jeg åbner jeres grave og fører jer op af dem« (Ez 37,12). I dagens 

evangelium råber Jesus med høj stemme: »Lazarus, kom herud!« Og 

sådan råber han også til os: Hans, kom herud, Flemming, kom herud! 

Hanne og Grete og Lene, kom herud! Døden er i hvert fald ikke enden; 

enden er langt snarere kærlighed, retfærdighed og Guds mildhed. Og 

på den måde bliver vore tårer til sædekorn for vor udødelighed. 

Men mig forekommer det, at Jesus ikke bare råber ’kom herud’ ved vore 

dages ende. Dette råb bør lyde i vore ører hver dag: ”Kom herud af din 

svagheds og ængsteligheds grav! Kom herud af din lunkenheds og 
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slapheds, dine vaners og afhængigheders grav! Kom herud af din ego-

ismes og bekvemmeligheds grav! Jeg, din Gud, vil sætte ild til dig, så 

dit hjerte igen kan brænde! Kom herud af dit usolidariske livs grav, der 

lader dig lulle i slummer. Jeg vil vise dig skatte, som det er værd at leve 

for.” 

Vi er nødt til at komme ud af vor tvivls, vor tristheds og vor indre mør-

kes grav; for Jesus vil være vort lys. Men vi er selv nødt til at hjælpe til, 

så lyset kommer til verden. Hver gang, du gør nogen glad, bringer du 

lys i verden. 

Jeg tror, at det ville være godt, hvis du trak dig tilbage til en stille krog 

for at læse dagens evangelium endnu engang og satte dit eget navn ind 

i stedet for Lazarus, for det, det kommer an på, er nemlig dette: At lade 

sig kalde af Jesus, glæde sig over kaldet og vise andre denne glæde. Det 

vil nemlig være en glæde, der kommer indefra, fordi det er Jesus, der 

har opvakt den med sin kærligheds ild. Rudolf Stertenbrink: 

Lichtsekunden, dominikanske prædikener 

 

Fra: Pave Benedikt XVI. fastebudskab 2011  
 
På den femte søndag, da Lazarus’ opstandelse forkyndes, konfronteres vi 

med vor eksistens’ sande mysterium: ”Jeg er opstandelsen og livet … Tror 

du det?” (jf. Joh 11,25-6). For Kirken er det øjeblikket, hvor det fuld af op-

rigtighed – og sammen med Martha – knytter alle sine forhåbninger til Jesus 

af Nazareth: ”Ja, Herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham som kom-

mer til verden” (Joh 11,27). Fællesskab med Kristus i dette liv forbereder os 

på at overvinde dødens tærskel, så vi kan leve evigt sammen med ham. Tro-

ens på de dødes opstandelse og håbet på det evige liv åbner vore øjne for 

vor eksistens sande betydning: Gud skabte mand og kvinde til genopstan-

delse og liv, og hans sandhed har en autentisk og afgørende betydning for 

menneskehedens historie, dets personlige og sociale liv, kulturen, politikken 

og økonomien. Uden troens lys vil hele universet ende, lukket inde i en 

grav, blottet for enhver fremtid og ethvert håb. 
Påskens rejse finder sin fuldbyrdelse i Pasha Triduum, særligt i påskenat-

tens prægtige vigilie: idet vi fornyer vore dåbsløfter bekræfter vi Kristus 

som Herren i vort liv – det liv Gud skænkede os, da vi blev genfødt af 

”vand og Helligånden”, og vi bekender atter vort løfte om at følge nådens 

tilskyndelser for at kunne være hans disciple. 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

2.4. 

5. søndag i fasten (I Ps) 1.L: Ez 37,12b-14  V: Sl 130,1-6b.7ab-8  

2.L: Rom, 8,8-11 Ev: Joh 11,1-45 eller 11,3-7.17.20-27.33b-45 

Hos Herren er der troskab, hos ham er der altid udfrielse. 

Mandag 

3.4. 

TilfDanA, 1-9.15-17.19-30.33-62 eller 1-3.41c-62  

V: Sl 23,1-6  Ev: Joh 8,1-11 

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. 

Tirsdag 

4.4. 

L: 4 Mos 21,4-9  V: Sl 102,2-3.16-18.19-21 Ev: Joh 8,21-30 

Herre, lyt til min bøn, lad mit råb komme til dig. 

Onsdag 

5.4. 

L: Dan 3,14-21. Tilf. B. til Dan26.3,24-25.28  

V: Tilf. B til Dan 29-33  Ev: Joh 8,31-42 

Lovprist og ophøjet til evig tid. 

Torsdag 

6.4.  

L: 1 Mos 17,3-9 V: Sl 105,4-9 Ev: Joh 8,51-59 

Evigt husker Herren på sin pagt. 

Fredag 

7.4. 

L: Jer 20,10-13 V: Sl 18, 2-7 Ev: Joh 10,31-42 

I min nød råbte jeg til Herren, og han hørte mig. 

Lørdag 

8.4. 

L: Ez 37,21-28  V: Jer 31,10-13 Ev: Joh 11,45-56 

Han vogter os som hyrden sin hjord. 

Søndag 

9.4. 

PALMESØNDAG (II PS) Palmeprocessionen: Matt 21,1-11  

1.L: Es 50,4-7 V: Sl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 2.L: Fil 2,6-11  

Ev: Matt 26,14 – 27,66 eller 27,11-54 

Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig? 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

Kontortid: Onsdag & torsdag kl. 10-12   de øvrige dage efter aftale 

Telefon: 3258 4102   
E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside: www.stanneschurch.dk 

MobilePay +45 27 65 10 69 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach  tlf:  3286 0725   mobil: 2765 1069 

Øvrige præster:  

for engelsktalende 

p. Andrzej Szorc tlf.  3286 0727    mobil: 9119 9793 

for Polakkerne  

p. Slawek Romanowski  tlf.  3286 0723    mobil: 5026 3554  
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