
opstandelse  

i  dag og nu  

 

I spørger 

hvordan er 

de dødes opstandelse? 

 jeg ved det ikke 

I spørger 

hvornår er 

de dødes opstandelse? 

 jeg ved det ikke 

I spørger 

findes der 

de dødes opstandelse? 

 jeg ved det ikke 

I spørger 

findes der 

ingen dødes opstandelse? 

 jeg ved det ikke 

jeg ved 

kun 

hvad I ikke spørger efter: 

 de levendes opstandelse 

Jeg ved 

kun 

hvad Han kalder os til: 

 til opstandelse i dag og nu 

  Kurt Marti 

Skt. Annæ Kirke 

Meditation - 
og oplysninger til brug i ugens løb 

 

At leve enkelt 

Kardinal Hermann Volk sagde engang, at han syntes teknik og viden-

skab gav os store muligheder, men at man samtidigt burde huske på, at 

mennesket kun kan ’udrette’ det, som tingene giver os mulighed for. Vi 

kan ændre virkeligheden, men vi kan ikke ’formindske eller forstørre’ 

den. Vi må aldrig glemme, at Gud er himlens og jordens skaber. Jorden 

står til vor rådighed, vi kan herske over den, men vi må ikke blive sla-

ver af den. 

Da Jesu disciple fik kraft til at gøre undere, var det en stor fristelse for 

dem, at gøre sig selv til midtpunkt og at stole på deres egne kræfter, i 

stedet for at give Gud æren. Men den gik ikke. De fik forklaret, at de 

kun kunne udrette noget usædvanligt, hvis de fuldt og helt stolede på 

Gud og gjorde det i hans navn. Jesus lod dem vide, at alt, hvad de fore-

tog sig, skulle ske i Guds navn – til alle tider og overalt. For »i hans 

navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forlades for alle folke-

slagene og begyndes fra Jerusalem.«  

Der stilles krav om 

den personlige, in-

dividuelle omven-

delse, men også om 

omvendelse af fol-

keslag og generati-

oner, f.eks. omven-

delse i forhold til 

skaberværket, ny-

tænkning og til ansvarsbevidst omgang med naturen, kort sagt, at beva-

re det, Gud har givet os som ’sin verden’. Hvis hver enkelt og alle folke-

slag ville gøre det, vil det sikkert være den mest intensive omvendelse 

på verdensbasis, som vil medvirke til at skaffe fred og forsoning. 

3. søndag i 

Påsken 

2021 B 



Men dertil er der behov for en indre bredvillighed, sådan som Jesus 

forventede det af sine disciple. Det kræver åbenhed, tillid og ydmyg-

hed, alle sammen egenskaber, som disciplene fra Emmaus havde, og 

som de tolv, for hvem Herren viste sig efter opstandelsen, havde. Først 

var de meget ængstelige; de havde låst sig inde og forskanset sig, men 

de lærte, at man kun kan være afslappet, hvis man besinder sig på det 

væsentlige, hvis man ikke ved de første besværligheder og skuffelser 

straks kaster alt over bord. For uden tillid, uden en afslappet og troende 

tillid til fremtiden og uden bevidsthed om at være en del af Guds sam-

lede plan med skabelsen, er ingen fornuftig og varig fred mulig på den-

ne jord. Hverken folkene imellem, mellem mennesker og kosmos. 

Biskop Reinhard Lettmann skrev engang, at Guds Ord skal forkyndes, 

så det virkeligt er Gud, der kommer til orde. Gud kommer til orde, når 

vi indlader os med ham, når vi er solidariske med hele jordens befolk-

ning, når vi hjælper til med at bevare Guds skaberværk. Men »al char-

me i livet er kun mulig, når vi lærer kunsten at leve i al enkelthed« 

(Mahatma Gandi). Så tjener vi ikke kun freden, men også naturen. 
Adalbert L. Balling: 

 DAS GROSSE SONNTAGSLESEBUCH 

 

FASTE  MESSETIDER 
 

Alle søndage: 

Kl. 08.30 dansk 

Kl. 10.00 dansk højmesse 

Kl. 12.00 polsk 

Kl. 17.00 engelsk 
 

Hverdage: 

Mandag  kl.  08.00 

Tirsdag kl.  17.00  

Onsdag  kl.  08.00  

Torsdag  kl. 17.00 med novene 

Fredag  kl. 17.00   

Lørdag  kl.  08.00  

Lørdag  kl.  17.00  engelsk 

Lørdag    kl.  18.30   polsk  

Liturgisk kalender 

Søndag 

18. 4. 

3. søndag i påsken (III Ps) 

1.L: ApG 3,13-15.17-19 V: Sl 4,2.4.7.9 2.L: 1 Joh 2,1-5a 

Ev: Lukas 24,35-48 

Løft dit ansigts lys mod os, Herre 

Mandag 

19. 4. 

L: ApG 6,8-15 V: Sl 119,23-24.26-27.29-30 Ev: Joh 6,22-29 

Lykkelig den, der vandrer efter Herrens lov 

Tirsdag 

20. 4. 

L: ApG 7,51 - 8,1a V: 31,3d-4.6.7b.8a.17.21ab Ev: Joh 6,30-35 

Herre, i din hånd befaler jeg min ånd. 

Onsdag 

21. 4. 

Anselm, biskop og kirkelærer (†1109)  

L: ApG 8,1b-8 V: Sl 66,1-7 Ev: Joh 6,35-40 

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden 

Torsdag 

22. 4. 

L: ApG 8,26-40 V: 66,8-9.16-17.20 Ev: Joh 6,44-51 

Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden 

Fredag 

23. 4. 

L: ApG 9,1-20 V: Sl 117,1-2 Ev: Joh 6,52-59 

Gå ud I alverden og forkynd evangeliet 

Lørdag 

24. 4. 

L: ApG 9,31-42 V: Sl 116,12-17 Ev: Joh 6,60-69 

Hvorledes kan jeg gengælde Herren  

alle hans velgerninger mod mig? 

Søndag 

25. 4. 

4. søndag i påsken (IV Ps) 

1.L: ApG 4, 8-12 V: Sl 118,1.8-9.21-23.26.28-29 2.L: 1 Joh 3,1-2  

Ev: Joh 10,11-18 

Den sten, bygmestrene vragede, er blevet hovedhjørnesten 
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 vil påske være en ny begyndelse. 
 

Hvis dine forhåbninger svinder, 

bryder påsken igennem 

den grå resignation. 
 

Hvis din kærlighed er ved at slukkes 
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