
 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation – 

og oplysninger til brug i ugens løb  

 

Tro på mig  
Joh. 11, 19-45  

 
Den første begravelse, jeg havde som præst, 

var, da jeg måtte begrave min niece. En vidun-

derlig, livsglad og smuk ung pige, som havde 

været gift halvandet år og været kræftsyg et år.  

Hun fortrængte ikke det skrækkelige ved sin 

sygdom. Hun vidste, det var forfærdeligt. Men 

hun fortrængte heller ikke sin tillid til Kristus 

og sit håb til opstandelsen på den yderste dag.  

Før hun døde, bestemte hun, hvad der skulle stå på gravstenen. Det skulle være 

de ord, Jesus siger til Martha, da hendes bror Lazarus er død: "Jeg er opstandel-

sen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og enhver, som 

lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø ..."  

En enestående sætning, som har betydet rigtig meget for rigtig mange. Men 

min niece ville også have næste sætning med: Jesu spørgsmål til Martha: "Tror 

du det?" Så enhver, der passerer hendes grav i Randers, bliver lige i forbifarten 

mødt af spørgsmålet: "Tror du det?".  

Gående mellem grave, siddende ved hospitalssenge og dødslejer, med breve 

fra venner og familie, der kæmper med sygdom og tab - ja, da kan det måske 

være lidt svært at finde den store, sejrsvisse proklamation frem: YESl Jeg tror 

på, at de døde skal stå op og jorden blive ny ...  

Det har med garanti heller ikke været helt let for den gode Martha. De havde 

ikke så megen erfaring med dødes opstandelse. Der var nogle få, lidt utydelige 

fortællinger i Det Gamle Testamente; men Jesu egen opstandelse lå endnu for-

ude. Hvor fik hun sin vished fra?  

Martha er jo ellers mest kendt for sin vrisne, indirekte bebrejdelse af søsteren 

Maria, der ikke hjalp i køkkenet; og Jesus havde nævnt hendes bekymringer og 

uro for mange ting. Men her skærer Martha igennem alle usikkerhederne og 

svarer med en fantastisk præcis bekendelse: "Ja, Herre, jeg tror, at du er Kri-

stus, Guds søn, ham som kommer til verden."  

Det sker . . . 

Jesus Kristus, vores bror! 

Da du trådte frem iblandt  

os mennesker,  

var det ordene ”frygt ikke”. 

Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer! ” 

 

Men din styrke, 

ét som du var med din himmelske Far, 

har vi små mennesker ikke. 

Så vi rammes af bekymring, 

når en ny sygdom bryder hverdagen op; 

og vi mærker frygt, 

fordi vi kender til mennesker, 

som den nye virus særligt vil true; 

dem tænker vi på, 

dem beder vi for. 

 

Og vi beder for os selv: 

Lad din ånd virke i os, 

give os ro, 

låne os glimt af din styrke, 

så vi kan leve opmærksomt 

med hinanden, 

hensynsfuldt og hjælpsomt. 

Hjælp os at hvile i dit nærvær, 

virke i din kærlighed, 

den du lader alt udstråle fra 

til tro og håb. 

 

Bøn i virussens tid af Johannes Værge 

 

5. søndag 

i fasten 2020 

Læseår A 

 



Hun prøver ikke at stå til regnskab for, hvordan hun ser opstandelsen på den 

yderste dag for sig. Men det hun ved, det er: Jesus er Kristus. Deraf følger alt 

det andet.  

Tror du, at Jesus er Kristus, så skal du ikke dø. Ikke engang selvom du udånder. 

Døden kan ikke beholde dig. På den yderste dag må døden give dig tilbage til 

livet, ligesom den påskemorgen måtte give Jesus tilbage til livet.  
AF LEIF ANDERSEN  

 

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 påskenattens 

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 tilskyndel-

ser for at kunne være hans disciple. 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgisk kalender 

Søndag 

29.3. 

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 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Mandag 

30.3. 

L: Dan I(13),1-9.15-17.19-30.33-62 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 

31.3. 

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 

1.4. 

L: Dan 3,14-21Tilf. B Dan 26.3,24-25.28 V: Tilf. B Dan 29-33  

Ev: Joh 8,31-42 

Lovprist og ophøjet til evig tid 

Underfulde er dine gerninger, Herre 

Torsdag 

2.4.  

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

Evigt husker Herren på sin pagt 

Fredag 

3.4. 

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 

4.4. 

L: Ez 37,21-28 V: Sl Jer 31,10-13 Ev: Joh 11,45-57 

Han vogter os som hyrden sin hjord 

Søndag 

5.4. 

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? 

Lov og ære og pris, vi bringer dig, Kriste Forløser 

Kirkelig vejviser 

Sognekontoret: Hans Bogbinders Alle 4,  2300 København S 

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

Telefon: 50 28 91 74  

E-mail: info@sanktannaekirke.dk 

Hjemmeside : www.stanneschurch.dk 

Sognepræst:  

p. Wieslaw Podlach   tlf.: 2765 1069   wpodlach@wp.pl 

Øvrige præster:  

p. Jacek Stanislawski tlf.: 5028 9148  stanislawski@redemptor.pl. 

p. Piotr Grzeskiewicz tlf.: 5028 9315  piotr.cssr@gmail.com 

 

 

Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig! 

Fordi du ved dit hellige kors har forløst  

verden! 
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