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Fred på vår jord
Återigen ber mänskligheten för fred på vår jord. Återigen sker det ofatt-
bara, att ett land vars enda ”fel” är att man önskar leva i demokrati och
ha fria val, skall behöva uppleva att bomber faller ner över dem. Familjer
mister sina kära och flyktingströmmar skapas. Allt det som tagit genera-
tioner att bygga upp raseras på några ögonblick, och man undrar; varför???

Den fria världen förfasas över dessa handlingar och med gråten i halsen
känner vi smärtan och sorgen, har medlidande och undrar: Har vi nu likt
en tidsmaskin förflyttats tillbaka till det mörka 1940-talet? Kan det vara
så, kan jag göra något annat än att lida med? Ja, enligt min mening kan
vi det, då vi lever både i den fysiska såväl som i den andliga världen.

I dessa tider är det viktigare än någonsin att vara stark i sin tro, att
vara viss över att Ljus segrar över mörker, att där Ljus finns kan inte
mörker existera. Vi måste öppna våra fönster och släppa in Solens ljus i
våra hjärtan, att låta våra hjärtan värma de hjärtan som fortfarande är
kalla. Men hur får vi vår inre Sol att stråla starkt inom oss?

Våra gudstjänster är uppbyggda på ett sätt likt en strömbrytare som
tänder ljuset. Du tänder och aktiverar ditt andliga ljus inom dig allt mer,
då du regelbundet och aktivt arbetar med det. Det blir därför ännu viktigare
än någonsin, att vi gemensamt använder oss av den hjälp Herren själv gav
oss genom sin kyrka. Du kan medvetet och fysiskt eller i bön bidra till att
sprida Hans Ljus. Du kan också i ditt inre sända välsignelsens ljus till det
angripna folket, till deras offer. Du är välkommen att delta i kyrkans
aktiviteter för att sprida detta Ljus. Kyrkan är öppen för alla.

Du finner mer information på vår hemsida eller i slutet av denna tidning.
+Bertil



Gnostica publicerar nu och i kom-
mande nummer en artikelserie med
utdrag ur J.J. van der Leeuw’s bok
Gudar i Landsflykt.

Den landsflyktiga själens drama
Den inre dolda vägen, den esote-
riska, kallas ofta för lidandets
väg. Men det finns inte fler skäl
att kalla den lidandets väg än
glädjens väg, eftersom det som
vållar lidande för vår lägre natur
innebär glädje för vårt högre jag,
och det är vår egen inställning
som avgör om vår erfarenhet blir
präglad av glädje eller sorg. Det
närmaste målet på den inre väg-
en, är att åstadkomma en för-
ening mellan det som vi vanligen
brukar kalla vårt lägre och vårt
högre jag, och denna förening
uppnås i den första av de stora
Invigningarna. Efter individuali-
seringen finns det ingen tilldrag-
else i den mänskliga själens his-
toria som är mer betydelsefull än
denna Invigning, denna Initia-
tion. Den innebär, som ordet an-
tyder, en ny begynnelse, begyn-
nelsen av ett nytt liv, ett medvetet
liv i vårt eget sanna jag, Egot¹.

¹ Termen ”ego” används här som syno-
nym för vårt högre medvetande eller själ,
och inte som det används inom
psykologin. (red.)

Själens uppvaknande
Så länge som människan under
sin pilgrimsfärd genom materiens
värld identifierar sig med sina
kroppar och fullständigt följer
deras bud, glömsk av sin egen
sanna gudomliga natur, så länge
lider hon inte, utan hon känner
sig nöjd ungefär som ett djur
skulle göra. Först när själen i sitt
jordiska fängelse börjar erinra sig
sitt förlorade gudomliga hem, när
dess egen sanna natur börjar vak-
na genom kärlek, skönhet eller
sanning, först då börjar lidandet.
Vi är liksom Promoteus kedjade
till materiens klippa, men det är
inte förrän vi blir medvetna om
vår sanna natur, som vi förstår
att vi är fångar och landsflyktiga.
Vi liknar en man, som i sin

ungdoms dagar blivit fördriven
från sitt fädernesland och under
många år levt bland främlingar,
och som i landsflyktens nöd och
sorg nästan glömt att han en gång
levt under helt andra förhållan-
den. Men så en dag får han kan-
ske höra en ton, en melodi som
han känt i sin ungdom, och plöts-
ligt minns han förtvivlad allt vad
han förlorat och förstår att han
är landsflyktig, fjärran från allt
han hållit dyrt och kärt. Med
minnet föds hans hemlängtan på-
nytt och den blir starkare än den
någonsin förr varit. Det är först

Gudar i Landsflykt
av J.J. van der Leeuw
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då som lidandet och kampen
börjar - ett lidande på grund av
kunskapen om vad han förlorat
och en kamp för att försöka åter-
vinna vad han en gång ägt.
Då själen vaknar upp under

den mänskliga evolutionens för-
lopp, skänker den vid sitt upp-
vaknande inte endast lycka, utan
den för även med sig lidande i
sina spår. Så länge människan
levde sina kroppars mer djuriska
liv fann hon en viss förnöjsamhet.
Men när hon minns sin sanna
natur och den värld hon med rät-
ta tillhör, påbörjar hon den långa
kampen i vilken hon försöker be-
fria sig från alla hinder och för-
vecklingar i materiens värld, vil-
ka hon själv åstadkommit genom
att identifiera sig med sina krop-

par. Tidigare var hon inte med-
veten om kropparnas begräns-
ning, men nu förvandlas de till
en brinnande Nessosskjorta, som
alltmer klamrar sig fast vid henne
ju mer hon försöker frigöra sig
från dem. Från och med nu och
framgent kommer hon att känna
sig själv som två personer i en.
Hon håller på att bli medveten
om ett högre gudomligt jag inom
sig, som alltid kallar henne till-
baka till hennes gudomliga hem.
Hon har dock också en lägre dju-
risk natur, vilken är hennes med-
vetande som är bundet vid och
behärskat av kropparna.



5

Moralisk kamp
Det finns intet större problem,
ingen större svårighet i det mänsk-
liga livet än att vara medveten om
att vara två personer i en. Även
S:t Paulus suckade tungt under
kampen mellan kroppens och an-
dens lag och utbrast i förtvivlan:
”Ja, det goda som jag vill gör

jag icke; men det onda som jag
icke vill, det gör jag. Om jag
alltså gör vad jag icke vill, så är
det icke mer jag som gör det, utan
synden, som bor i mig. Så finner
jag nu hos mig, som har viljan att
göra det goda, den lagen, att det
onda fastmer är tillstädes hos
mig. Ty efter min invärtes män-
niska har jag min lust i Guds lag;
men i mina lemmar ser jag en
annan lag, en som ligger i strid
med den lag som är i min håg, en
som gör mig till fånge under syn-
dens lag, som är i mina lemmar.
Jag arma människa! Vem skall
frälsa mig från denna dödens
kropp?” (Rom. 7, 19-24.)
Kanske kan man inte finna

denna kamp mer tydligt beskri-
ven än i S:t Augustinus’ Bekännel-
ser: Han säger:
”Jag var hänförd av dig för

din egen skönhets skull, och jag
slets från dig av min tyngd, så att
jag jämrande kastade mig över
dessa lägre ting, och denna tyngd
var köttets vana.” (7, 17).
På ett annat ställe säger han:

”Detta livets fröjder, som för-
tjänar att begråtas, är i strid med
mina sorger som jag bör glädjas
åt. Vilken som skall segra vet jag
ännu inte.” (10, 28).

Det är den kämpande männis-
kans eviga erfarenhet, så väl ut-
tryckt av Goethe, när han säger:
”Ack, två själar bo i mitt bröst.”
Det är erfarenheten hos varje
sökande på Ljusets väg, ja hos
varje mänsklig varelse som för-
söker leva ädelt och efter det
högre jagets normer och finner
sig hindrad och bekämpad av det
lägre jagets begär. Det finns intet
mänskligt liv som går fritt från
denna grundläggande kamp. I oräk-
neliga formermöter vi dennamång-
hövdade hydra, och för många sök-
ande på Ljusets väg blir livet en
tragedi på grundavdenna inre strid,
som inte endast förorsakar bittert
lidande och självförakt, utan som
utmattar kropparna och åderlåter
vitaliteten. Finns det något svårare
i livet än att se klart i vårt inre, och
sedan inästaögonblick förnekaden-
na syn i vårt dagliga liv? Då erfar
vi det självförakt som Hamlet
kallar ”en bittrare dryck än blod”,
förtvivlan över att gång på gång
misslyckas i att leva som vi vill
leva.
Detta är i sanning en stor och

verkligt mänsklig tragedi, och det
mest tragiska är, att den är onö-
dig och endast beror på vår okun-
nighet om vårt medvetandes kon-
stitution och arbetsmetod.

Okunnigheten som orsak
Det sista en människa upptäcker
är sig själv. Det är en sällsam men
universell sanning, att männi-
skans törst efter vetande börjar
med att söka det avlägsnaste och
slutar med det som ligger när-
mast. Redan på ett tidigt stadium
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i utvecklingen studerade männi-
skan stjärnorna, men det är först
våra dagars mänsklighet som
börjar undersöka mysterierna i
sin egen själ.
De flesta människor är ett

mysterium för sig själva, och
många är till och med okunniga
om detta mysteriums existens!
Om vi skulle fråga en genom-
snittsmänniska vad hon, den lev-
ande mänskliga varelsen verkli-
gen är, vad som sker när hon
känner, tänker och handlar, vad
som förorsakar striden mellan
gott och ont, den strid hon erfar
i sitt eget bröst — då skulle hon
inte blott vara ur stånd att ge
svar, utan själva frågorna skulle
för henne verka nya och under-
liga. Men vad kan väl vara mer
underligt, än att någon mänsklig
varelse skulle gå genom livet och
uthärda alla dess svårigheter, ge-
nomgå dess lidanden, njuta dess
flyktiga fröjder, bära dess stän-
diga börda, och aldrig ens fråga
varför? Om vi skulle se någon
göra en svår och mödosam resa,
och vi på frågan vart han skulle
resa fick till svar, att det hade
han aldrig tänkt på, skulle vi
säkerligen anse en sådan person
som mycket märklig. Men precis
så förhåller det sig med de allra
flesta människor. De beger sig
på resan från födelsen till döden,
de släpar sig fram på livets mö-
dosamma väg, och de frågar
aldrig varför. Och om de skulle
fråga, så gör de det på ett ytligt
sätt utan att riktigt bry sig för
att få ett svar.

Men det kommer en tid för
varje själ på dess långa pilgrims-
färd, då livet blir omöjligt utan
svar på denna fråga. En tid då
själen, trött på den yttre världen,
som aldrig kan skänka varaktig
tillfredsställelse, upphör för ett
ögonblick med sin vilda jakt efter
illusioner och står utmattad, stilla
och ensam. Då föds i själen
medvetandet om en ny värld. Se-
dan den vänt sig bort från ytter-
världens sken, får den syn på den
inre världens förblivande verk-
lighet, Självets värld. Då och först
då får livets frågor svar, men som
Emerson säger, själen svarar ald-
rig med ord utan med själva det
eftersökta målet.

Kunskapen om vår sanna natur
Under perioder av inre strid
frågar man sig om livets mening
och människans verkliga natur,
men när svaren kommer, ger de
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inte svar på frågorna utan utplå-
nar dem snarare genom erfaren-
heten av verkligheten själv.
Med hänsyn till mysteriet om

människans verkliga natur är sva-
ret sålunda inte en intellektuell
framställning av människans kon-
stitution utan snarare en uppfatt-
ning av ens eget inre jag och som
en följd därav upptäckten av det
inre jagets värld. När vi i den
världen tar upp problemet om
den dualitet som vi alla erfar i det
dagliga livet, problemet ett högre
och ett lägre jag, upptäcker vi en
underbar sanning.

Människan är till sitt väsen
gudomlig
Såsom en Guds son har hon del
i sin Faders natur och delar Hans
gudom.
Människans eget sanna hem

är därför den gudomliga världen.
Där lever vi och har vår tillvaro
”från evighet till evighet.” I sin
egen värld har människans ego
sin egen verksamhet och lever ett
liv i glädje och härlighet högt
över alla jordiska begrepp. Men
det finns likväl en läxa eller er-
farenhet, som egot inte kan lära
i sin egen värld, och för den skull
måste egot utsträcka sitt medvet-
ande till den yttre manifestatio-
nens världar, där det finns mång-
faldighet och motsatsen till ”jag”
och ”icke-jag.”
Endast där kan egot genom

förmedling av kroppar, samman-
satta av dessa yttre världars mat-
eria, förvärva ett självmedvet-
ande, det vill säga medvetande
om sig själv som en särskild

individ. Den gudomliga världen,
som är egots sanna hem, är en
värld där denna åtskillnad inte
finns mellan jag och icke-jag, där
allt deltar i det universella alltom-
fattande medvetandet.
Därför kan inte egot förvärva

det nödvändiga självmedvetan-
det där. Blott i den yttre manifes-
tationens trefaldiga universum,
den fysiska världen, känslovärl-
den och tankevärlden, finner vi
det dualistiska förhållandet mel-
lan subjekt och objekt, ett förhål-
lande som är nödvändigt för att
förvärva självmedvetande. Det är
således direkt för att förvärva
kunskap som egot beger sig ut i
dessa yttre världar och ikläder
sig kroppar av deras materia. Det
är själens nedstigande i mörkrets
världar som symboliseras i skapel-
sehistorien. Paradiset kan inte
vara ett förblivande stadium, all
dess skönhet och harmoni till
trots. Själen måste smaka av kun-
skapens träd på gott och ont, även
till priset av paradisets förlust.
Sedan själen sålunda blivit med-
veten om begäret att känna mate-
riens världar, har den iklätt sig
”kläder av skinn”, dvs. materiens
kroppar, och måste hädanefter
leva under den materiella till-
varons villkor, den måste ”äta sitt
bröd i sitt anletes svett och föda
sina barn med smärta.” Slutet på
denna långa landsflykt är fräls-
ningen eller återfödelsen, som
äger rum när själen återvinner
kunskapen om sin egen gudom-
lighet, och först då kan Kristus
födas i människans hjärta. Då är
paradiset återvunnet, men nu är
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egot fullt självmedvetet i sin egen
gudomliga värld, och i full besitt-
ning av frukten av själens ned-
stigande i materien.

Själens drama
Man kan således betrakta den
gudomliga själens upprepade in-
karnationer i den yttre manifesta-
tionens världar som en speciell
verksamhet hos egot för det
särskilda ändamålet att förvärva
en kunskap, som blott kan för-
värvas på detta sätt. Det gudom-
liga medvetandets nedstigande i
de tre kropparna, den fysiska
kroppen, känslokroppen och tan-
kekroppen är tragedien och det
verkliga fallet ned i materiens
värld, som är orsaken till allt se-
nare lidande under själens pil-
grimsfärd. Ty den del av medvet-
andet som tar boning i de tre
kropparna kommer att identifiera
sig med dem och tro sig vara de
kroppar som är avsedda att vara
dess tjänare. Då det inkarnerade
medvetandet nu känner sig vara
dessa kroppar, delar det inte
längre det gudomliga Självets all-
omfattande medvetande, utan
delar i stället kropparnas avskild-
het och blir en varelse, avskild
från och i opposition till andra
varelser — personligheten. Det
är den gamla berättelsen omNar-
cissus, som då han ser sin bild i
källans spegel längtar att omfam-
na bilden och därvid uppslukas
av den speglande vattenytan. Så
uppslukas det inkarnerade med-
vetandet av materiens hav, och i
sin identifikation med de avskilda
kropparna blir det avstängt från

Självet, som det är en del av, och
medvetandet känner inte längre
igen sig som det det verkligen är
— en Guds son.
Då börjar den tusenåriga tra-

gedien, själens landsflykt, glömsk
av sin gudomliga arvedel och för-
nedrad i sin omedvetna under-
kastelse under dessa kroppar,
som skulle vara dess lydiga verk-
tyg. Det är den gamla gnostiska
legenden om Sophia, den gudom-
liga själen, som lever i landsflykt
bland tjuvar och rövare, sommiss-
handlar och förödmjukar henne,
till dess hon förlöses av Kristus
och återvänder till sitt himmelska
hem.
Kan man tänka sig en större

tragedi, en djupare förnedring än
den i vilken den gudomliga själen
uthärdar förödmjukelsen av en
tillvaro, där den glömsk av sin
höga börd underkastar sig mate-
riens tyranni? När vi ser mänsk-
ligheten när den är som värst, av-
skyvärd i sitt hat, disharmonisk
i frånvaron av sin natur, rå och
brutal eller oklok och ytlig, då
känner vi intensivt det tragiska i
själens landsflykt och det inre
odödliga jagets förnedring.

En förändring är nödvändig.
Vår känsla av dualism, av att vara
ett högre jag inåt och ett lägre jag
utåt, grundar sig således på vår
okunnighet. Vi är inte två utan
en. Vi är det gudomliga jaget och
ingenting annat.
Dess värld är vår värld, dess

liv är vårt liv. Men när vårt gud-
omliga medvetande fått materiella
kroppar för att genom dem för-
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värva vissa erfarenheter, identi-
fierar vi oss med dessa kroppar
och glömmer vad vi verkligen är.
Då börjar det fängslade medvet-
andet, styrt av de tre kropparna,
att lyda deras begär och då kallar
vi det personligheten eller det
lägre jaget. Den inre rösten, vår
egen sanna röst, förnimmer vi
som det högre jagets kallelse, och
mellan dessa två, egot och per-
sonligheten, utkämpas alla strid-
er, uthärdas alla lidanden, och
fullbordas den verkliga korsfäs-
telsen. Men den största delen av
detta lidande beror på vår okun-
nighet och den upphör när vi för-
står vår verkliga natur. Detta
innebär en genomgripande för-
ändring i hela vår inställning. Till
att börja med är vår uppfattning
om dualiteten i vår natur felaktig.
Vi talar alltid om själen, anden,
det högre jaget, egot, eller vad vi
nu kallar vår högre natur som
någonting eller någon däruppe,
medan vi själva, den lägre natu-
ren eller personligheten lever
härnere. Vi betraktar oftast vår
strävan att nå det högre som ett
försök att förvärva någonting
som i sitt väsen är främmande för
oss och därför svårt att vinna. Vi
brukar tala om den ”oerhörda

ansträngning” som fordras för att
nå det högre jaget, och vi tänker
oss inspiration eller kunskap,
andlig styrka och kärlek som om
det kommer ned från detta högre
jag till oss härnere. I alla dessa
fall begår vi grundfelet att identi-
fiera oss med det som vi inte är,
och vi angriper hela problemet
från denna felaktiga utgångs-
punkt. Det första villkoret för
andlig utveckling är en orubblig
visshet om att vi är anden eller
det högre jaget, och nästa beting-
else, lika viktig och väsentlig som
den föregående, är förtröstan på
vår kraft som ego och mod att
använda denna kraft. Istället för
att betrakta vårt vanliga medvet-
andetillstånd som naturligt och
normalt och tänka på egot som
en upphöjd varelse, som man
endast kan nå genom ihållande
ofantliga ansträngningar, måste
vi börja se på vårt vanliga med-
vetande som främmande och ona-
turligt och andens liv som vårt
eget sanna liv, som vi genom
oavlåtlig ansträngning håller oss
borta ifrån. ♦

Fortsättes i nästa nummer.
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Esoteric Christianity
and the cooperation with the inner world

International
Summer Retreat
Åh Stiftgård, Åh, Sweden

28/7 – 31/7 2022

INITIATION ❈ UNIVERSAL LAW ❈ SPIRITUAL POWER



Here are some of the topics this year:

1. ”Jesus the human, Christ the Divine”. Bp Richard Bayly, England

2. The inner pilgimage of the soul. Bp Bertil Mebius-Schröder, Sweden

3. The Angelic Kingdom: Jette Christensen, Danmark

4. Esoteric Christianity: Patrick Holming, Sweden

5. Workshop, the church room and other things

For those who wish, there will be an opportunity to recieve the Sacrament
of Baptism, Confirmation and the Sacrament of the Healing Service. It will
also be possible to have your gems and other objects blessed.

The purpose of the summer gathering is to

foster an understanding of the deeper

mysticism of esoteric Christianity, to receive

instructions, to participate in church services

and to enjoy fellowship with like-minded



Thursday 28/7 until Sunday 31/7 2022. The retreat starts
with check-in 28/7 at 13.00 - 15.00 and afternoon coffee/thé
and is ended on Sunday 31/7 after the service. Check-out
after lunch.

Lodging: Double room/single room. Bed linens and towels can be
rented, 80 SEK.

The place: Åh Stiftgård is beautifully situated by the Swedish West
coast, in Bohuslän, between Ljungskile and Uddevalla.
Nature is amazing, with beautiful walking / jogging trails,
pilgrim trails and Åh Stiftgård has also its own beach.

Registration: Rt. Rev. Bertil Mebius-Schröder
Mail: bertil@mebius-schroder.se

Payment: Plusgiro: 38 23 53-1. Write: Summer retreat 2022

Swish: 1234 382 701. Write: Summer retreat 2022

3200:- SEK / person for a single room. 2300 SEK / person
in shared room. Registration is finalized by paying a deposit
of 1600:- SEK. The deposit will not be refunded after July
1, 2022. The balance shall be payed at the latest July 15,
2022.
The fee includes lectures, workshops, breakfast, vegetarian
lunch, dinner and lodging. The retreat is held in a non-
smoking area.

Prize:

In the beautiful Swedish archipelago on the Westcoast is Åh
Stiftgård situated some hundred meters from the beach and
bath. The distance to Göteborg is about 75 km.

Date:

Place:

PRACTICAL DETAILS



www.liberalakatolskakyrkan.se

www.liberalkatolskkirke.dk

www.all-saints-lcc.weebly.com
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St. John Chrysostom
From 386-397 A.D. St. John
Chrysostom served as a priest in
the main church of Antioch. He
soon became renown for his
preaching and writing skills. In
397 A.D. he succeeded St.
Gregory of Nazianz as Bishop of
Constantinople.

”When the word says, 'This is
My Body,' be convinced of it and
believe it, and look at it with the
eyes of the mind. For Christ did
not give us something tangible,
but even in His tangible things
all is intellectual. So too with
Baptism: the gift is bestowed
through what is a tangible thing, water; but what is accomplished
is intellectually perceived: the birth and the renewal. If you were
incorporeal He would have given you those incorporeal gifts
naked; but since the soul is intertwined with the body, He hands
over to you in tangible things that which is perceived intellectually.
How many now say, 'I wish I could see His shape, His appearance,
His garments, His sandals.'
Only look! You see Him! You touch Him! You eat Him!”
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Den Liberala
Katolska Kyrkans
ursprung
Den Liberala Katolska Kyrkan
kombinerar de två element som
varit åtskilda alltsedan de första
århundradena av den kristna eran.
Det ena av dessa två är den kristna
sakramentalismen, som de rom-
erskkatolska, ortodoxa och angli-
kanska kyrkorna länge har varit
de viktigaste väktarna för. Den
andra är den esoteriska visdoms-
traditionen, vilken vi anser utgjor-
de en viktig komponent inom den
tidiga kristendomen. I och med att
de grekiska kyrkofäder som tol-
kade kristendomen i ljuset av sin
platonska bakgrund förtrycktes,
blev de latinska fädernas ortodoxi
rådande, och de få som lyckades
att bevara den djupare undervis-
ning kände sig tvungna att förbli
tysta.
Den Liberala Katolska Kyrkan

uppstod som en reorganisation av
den gammalkatolska kyrkan 1916
då James I. Wedgwood vigdes till
biskop för den engelska grenen av
den holländska gammalkatolska
kyrkan. Wedgwood var en fram-
stående medlem av Teosofiska
Samfundet, liksom hans medgrun-
dare Charles W. Leadbeater.

En ny syn på sakramenten
Den Liberala Katolska Kyrkan
erbjuder en katolsk sakramen-
talism i sin helhet, dvs. kyrkan
förvaltar de sju Sakramenten
såväl som den Apostoliska Suc-

cessionen, med den extra för-
delen att de grundläggande bis-
koparnas skrifter hjälper oss att
förstå gudstjänsternas inre på-
verkan och effekt på oss männi-
skor. Framför allt pekar de på
Den Heliga Eukaristin eller mäs-
san som den oftast kallas för, som
ett fokus för ett fantastiskt ut-
flöde av välsignelse och kraft som
omger och strålar ut från kyrko-
rummet. Denna välsignelses kraft
sprids av änglavärlden till kyr-
kans närområde såväl som till
fjärran platser, och den ger dess-
utom deltagarna en stark andlig
näring och upplevelse av Kristi
Närvaro.

Frihet att växa
Kyrkans medlemmar är fria att
efter egen förståelse och insikt
tolka de heliga skrifter och tros-
bekännelser. Trons frihet anses
vara en oundgänglig förutsätt-
ning för personlig växt och mog-
nad. Många liberalkatoliker delar
kyrkans undervisning och lära att
människan utvecklas genom suc-
cessiva liv och hon kan därigenom
växa till i vilja, kärlek och för-
fining, i takt med att vi möter re-
sultaten av tidigare handlingar.
Det sker genom lagen om orsak
och verkan, vare sig det är i detta
liv eller i tidigare liv. Som en
människa sår, skall hon också
skörda.
En obligatorisk trosbekännelse
tenderar att leda till undertryckt
misstro eller kvävd osäkerhet i
frågor som rör läran. Tron bör
snarare tillåtas att uppstå genom
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jämförande studier i vetenskap,
filosofi och religion samt intuition.

De stora världsreligionerna
Kyrkan uppmuntrar sina med-
lemmar att visa ett sympatiskt in-
tresse och förståelse för andra
stora världsreligioner och att se
dem som alternativa vägar till-
baka till mänsklighetens gudom-
liga ursprung.

Tjänster som erbjuds
Kyrkans gudstjänster är öppna
för alla som vill delta i dem, och
kyrkan har ett öppet nattvards-
bord, dvs. alla som önskar kan
ta emot nattvarden. Föräldrar
med barn är varmt välkomna.
Kyrkan erbjuder dop och konfir-
mation tillsammans med en för-
klaring rörande sakramentens
inre effekt. Läkegudstjänsten är

inriktad på att läka kroppen
genom att harmonisera männi-
skans inre.

Liberala katolska präster
Liberalkatolska präster arbetar
oavlönat, de tjänar sitt levebröd
på vanligt sätt och utför sitt
arbete för kyrkan på sin fria tid.
De kvalificerar sig för präst-
vigning genom mångårig tjänst-
göring och genom en omfattande
intern utbildning.

Saknar du Liberala Katolska
Kyrkan på din hemort?
Om så är fallet är du välkommen
att kontakta biskopen för att om
möjligt arrangera informations-
träffar, föredrag eller gudstjänster.
Du finner kontaktinformation i
slutet av denna tidskrift. ♦
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Kristen
Gnosis

C. W. Leadbea t e r

Kristen Gnosis
Kristen Gnosis udkommer nu for første gang på dansk. Den ind-
varslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et
nyt syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen.

Det græske ord Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng
får ordet et bredere perspektiv, hvor det betegner Den Guddom-
melige Visdom, en viden og forståelse af de åndelige Mysterier,
der kulminerer i en intuitiv illumination.

Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig
voksende interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis.
Det skyldes delvis opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så
høj grad kirkens forsømmelighed med hensyn til at give en for-
nuftig åndelig vejledning til det moderne menneske.

I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan
læren om reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) gen-
findes i de hellige skrifter og i trosbekendelserne. Bogen om-
handler bl.a. evolutionen set fra et esoterisk perspektiv, engle-
verdenen, Vor Frue, Sakramenterne og metafysiske fortolkninger
af Johannes-evangeliet og trosbekendelserne.

Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyarbiblioteket, og skabte
noget af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den
første gang blev udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste
sig at være endnu en perle fra C.W. Leadbeaters hånd.

Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og
et nyt teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er
den gamle gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske
acceptable tanker om Gud, mennesket og universet. Med andre
ord - en ny gnosis.

ISBN: 978-91-87910-00-5
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Böcker på Bokförlaget Rafael
Under sommaren 2021 utkom den efterlängtade boken Kristen Gnosis i en
bearbetad och utökad andra upplaga på danska. Från bokens baksida kan
vi läsa följande:

Kristen Gnosis
Kristen Gnosis udkommer nu i sin anden udgivelse på dansk. Den
indvarslar en nyorientering i menneskers religiøse søgen, og giver et nyt
syn på Gud, skabelsen, menneskeheden og udviklingen. Det græske ord
Gnosis betyder Viden. I religiøs sammenhæng får ordet et bredere per-
spektiv, hvor det betegner Den Guddommelige Visdom, en viden og for-
ståelse af de åndelige Mysterier, der kulminerer i en intuitiv illumina-
tion.

Gennem de sidste hundrede år har verden oplevet en hurtig voksende
interesse for de dybere sandheder i den gamle gnosis. Det skyldes delvis
opdagelsen af gamle dokumenter, men i lige så høj grad kirkens for-
sømmelighed med hensyn til at give en fornuftig åndelig vejledning til
det moderne menneske.

I Kristen Gnosis beskriver biskop C.W. Leadbeater hvordan læren om
reinkarnation og årsag og virken (karmaloven) genfindes i de hellige
skrifter og i trosbekendelserne. Bogen omhandler bl.a. evolutionen set
fra et esoterisk perspektiv, engleverdenen, Vor Frue, Sakramenterne og
metafysiske fortolkninger af Johannes-evangeliet og trosbekendelserne.

Manuskriptet til bogen blev fundet i Adyar-biblioteket, og skabte noget
af en sensation i den åndsvidenskabelige verden, da den første gang blev
udgivet på engelsk i 1983. Kristen Gnosis viste sig at være endnu en
perle fra C.W. Leadbeaters hånd.

Biskop CW. Leadbeater har givet os et nyt logisk verdenssyn og et nyt
teologisk koncept, som vi kan værdsætte og forstå. Det er den gamle
gnosis med videnskabelige, filosofiske og teologiske acceptable tanker
om Gud, mennesket og universet. Med andre ord - en ny gnosis.

Kristen Gnosis kan beställas från Bokförlaget Rafael via e-mail:
bertil@mebius-schroder.se
Pris: 259.- Dkr / SEK 298:- + porto. ISBN: 978-91-87910-00-5
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Fødslens
Mirakel
Et clairvoyant studie af
det menneskelige foster

Geoffrey Hodson

B o g f o r l a g e t R a f a e l

Esoteriske Klassikere

FØDLENS MIRAKEL

Geoffrey Hodson, en af vor tids største og mest anerkendte
clairvoyante forsker beskriver i sin bog Fødslens Mirakel et
fosters åndelige udvikling. Hodsons forskning er ligeså bane-
brydende som den kendte fotograf Lennart Nilssons billeder
fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iakttagelser følger i detalje opbyg-
ningen af fosterets æteriske, astrale og mentale legemer, lige-
som han også ser hvornår sjælen tager bolig i den fysiske
krop.

Beskrivelsen af hvordan Vor Frue er med i hele forløbet, med
sine hjælpende engle og naturånder som hver har deres
opgave i forhold til den lydfrekvens de arbejder på er en hel
skabelsesberetning i sig selv.

Som gravid - og kommende mor vil det være en oplevelse ud
over det sædvanlige også at følge med i den åndelige op-
bygning af den lille sjæl, og udviklingen af den samhørighed
der er så speciel for mor og barn.

Geoffrey Hodson, 1896 - 1983, er kendt for sine ekseptionalt
udviklede clairvoyante evner. Han er forfatter til mere end 40
bøger i esoteriske emner, og har desuden sammen med an-
erkendte videnskabsmænd udført clairvoyant forskning
indenfor områder som fysik, medicin, antropologi og arkeologi.

ISBN: 978-91-87910-01-2
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Geoffrey Hodson, en af vor tids største og mest anerkendte clairvoyante
forsker beskriver i sin bog Fødslens Mirakel et fosters åndelige udvikling.
Hodsons forskning er ligeså banebrydende som den kendte fotograf
Lennart Nilssons billeder fra 1965 af det fysiske fosters udvikling.

Hodsons clairvoyante iakttagelser følger i detalje opbygningen af foste-
rets æteriske, astrale og mentale legemer, ligesom han også ser hvornår
sjælen tager bolig i den fysiske krop.

Beskrivelsen af hvordan Vor Frue er med i hele forløbet, med sine
hjælpende engle og naturånder som hver har deres opgave i forhold til
den lydfrekvens de arbejder på er en hel skabelsesberetning i sig selv.

Som gravid - og kommende mor vil det være en oplevelse ud over det
sædvanlige også at følge med i den åndelige opbygning af den lille sjæl,
og udviklingen af den samhørighed der er så speciel for mor og barn.

Geoffrey Hodson, 1896 - 1983, er kendt for sine ekseptionalt udviklede
clairvoyante evner. Han er forfatter til mere end 40 bøger i esoteriske
emner, og har desuden sammen med anerkendte videnskabsmænd ud-
ført clairvoyant forskning indenfor områder som fysik, medicin, antro-
pologi og arkeologi.

Fødslens Mirakel
Även Geoffrey Hodsons bok Fødslens Mirakel är sedan länge en efterlängtad
bok. Fødslens Mirakel utkom även den i en reviderad och utökad nytryckt
andra upplaga 2021 på danska. Från bokens baksida kan vi läsa följande:

Fødslens Mirakel kan beställas från Bokförlaget Rafael via e-mail:
bertil@mebius-schroder.se
Pris: 139.- Dkr / SEK 175:- + porto. ISBN: 978-91-87910-01-2



LIBERALA KATOLSKA

KYRKAN I GÖTEBORG
S:t Jakobs Kyrka, Parkgatan 4,
Göteborg

Håll dig uppdaterad via vår hemsida.
Ändring i programmet kan ske.

Program Våren 2022

Tisd. 5 april 19.00 The Healing Service and Benediction
Tisd. 12 april 19.00 The Holy Eucharist. Mass in English
Tisd. 19 april 19.00 Läkegudstjänst och välsignelseandakt
Tisd. 26 april 19.00 The Holy Eucharist. Mass in English

Tisd. 3 maj 19.00 The Healing Service and Benediction
Tisd. 10 maj 19.00 Läkegudstjänst och välsignelseandakt
Tisd. 17 maj 19.00 The Holy Eucharist. Mass in English
Tisd. 24 maj 19.00 Läkegudstjänst och välsignelseandakt
Tisd. 31 maj 19.00 The Holy Eucharist. Mass in English

S.t Jakobs Kyrka, Göteborg

LIBERAL KATOLSK KIRKE I KØBENHAVN

For program og tjenester
Kontakt formand Jette Christensen eller biskop Bertil.

Hold dig opdateret ved at gå ind på hjemmesiden
www.liberalkatolskkirke.dk.
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LIBERALA KATOLSKA KYRKAN I SVERIGE - DANMARK
Regionalbiskop Bertil Mebius-Schröder,

Norra Skeppspromenaden 2, 41763 Göteborg, Sverige
Telefon: + 46 707 170018, E-mail: bertil@liberalakatolskakyrkan.se

The Liberal Catholic Church
Presiding Archbishop: The Most Rev. William Downey

E-mail: w.downey@sbcglobal.net

GÖTEBORG. S:t Gabriels Församling www.liberalakatolskakyrkan.se
S:t Jakobs Kyrka, Parkgatan 4, Göteborg
Biskop: Bertil Mebius-Schröder
Församlingens postgiro: 38 23 53-1
Församlingens Swish: 1234 382 701

LUND
Gunnel Schröder
Telefon: +46 723 112654
E-mail: gunnel.schroder.7@gmail.com

KØBENHAVN, Sophiamenigheden www.liberalkatolskkirke.dk

Ministrant: Jette Christensen
Telefon: +45 4110 8470
Email: jettedortea@hotmail.com

SØNDERJYLLAND

Birthe Beatrice Olsen
Telefon: +45 5151 3430
trisse@knhj.dk



VAD ÄR
LIBERALA KATOLSKAKYRKAN?

Liberala Katolska Kyrkan är ett försök till kristen förnyelse i vår egen
tid. Den grundlades så sent som 1916 av biskoparna J. I. Wedgwood och
C.W. Leadbeater tillsammans med skara modernt tänkande människor
i London. Den kallar sig liberal och katolsk då dess åskådning är både
fri och universell. Kyrkans internationella namn är The Liberal
Catholic Church. Ordet katolsk härstammar från grekiskan Katholicos
καθόλου (katholou) som betyder universell. Ordet översätts ofta som
allomfattande. Ordet har även kommit att syfta på den historiska
kyrkans betraktelsesätt och bruk. Liberala Katolska Kyrkan förenar
den katolska gudstjänstformen - dess mäktiga ritual, dess djupa
mysterier och dess vittnesbörd om den sakramentala kraftens
verklighet - med det vidaste mått av tankefrihet och hänsyn till
individens samvete.
Liberala Katolska Kyrkan är ganska ensam bland kyrkor i sin djupa
och obetingade respekt för den enskildes trosfrihet, samt för att anse de
stora världsreligionerna såsom likvärdiga, utgående från en gemensam
gudomlig källa. Kyrkan ser som sin huvuduppgift att föra vidare Kristi
verk, dels som en hjälp till självhjälp att förmedla den andliga kraft som
förmedlas genom de sju sakramenten, och dels genom sin undervisning
att vägleda och göra den enskilde delaktig i den obegränsade, tidlösa
gudomliga visdomen - var än denna visdom uppen-barar sig och
bekräftas i den enskildes urskiljningsförmåga.

Kyrkans vigningskraft blev givet av Kristus själv och har vidareförts
från biskop till biskop som den apostoliska succession, vilken den
Liberala Katolska Kyrkan i fullt giltig form har fått överfört via den
Gammal-Katolska Kyrkan i Holland/England, och som den med största
vördnad och respekt bevarar och vidareför som den dyrbaraste klenod.
Den påpekar det nödvändiga i att förstå, att Guds moderskap i lika hög
grad som Guds faderskap är likvärdiga poler i skapelsens mysterium.
Kyrkan erkänner den kosmiske Kristus som Alfa och Omega, som
Vägen, Sanningen och Livet, latent inneboende i alla levande väsen,
men en dag fullt ut manifesterad i varje enskild genom invigning - den
gudomliga kärlekens fullbordan.

Liberala Katolska Kyrkan inbjuder alla till att öppet delta i sina
gudstjänster och övriga arrangemang. Dess prästerskap är ordinerade
till och inställda på att ge varje sökande människa all den
sakramentala hjälp som det är möjligt att ge genom Kristi sju
sakrament, samt att ge den andliga vägledning som alltid kan påkallas
via Kristi evigt strålande närvaro. Alla medarbetare arbetar oavlönat,
och kyrkans ekonomi upprätthålles uteslutande genom fria medel.


