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UDEN TILGIVELSE
INGEN FREMTID
Kort intro
- af John Lorenzen, Præst

”Elsk jeres fjender og bed for dem, der
forfølger jer” (Matthæus 5,44). Ordene stammer fra Jesus. Man får lyst til
at afradikalisere Jesus. Hans ord om
kærlighed må gælde nogle andre fjender. Vi skal vel kun tilgive der, hvor det
er rimeligt?

de mistet sin hustru der var mor til parrets
17 måneder gamle dreng. For nogle kommer
tilgivelsen efter en årelang kamp med sig
selv, for andre er tilgivelsen overraskende,
den dukker pludselig op bagfra. Nogle vil
tilgive, men kan ikke. Andre kunne måske
godt tilgive, men vil ikke.

Der er noget paradoksalt over tanken om
tilgivelse, som blandt andre teolog og filosof K.E. Løgstrup har sat ord på. Ifølge ham
kan der nemlig kun ”være tale om tilgivelse,
hvor der er begået såkaldt ’utilgivelige ting’.
For kun de såkaldte ’utilgivelige ting’ bryder forholdet – og tilgivelse betyder netop
at genoprette et brudt forhold“. Det er kun
i mødet med det, der er umuligt at tilgive,
at der egentlig er brug for tilgivelse. Det tilgivelige kan vi sagtens undskylde, bære over
med, eller se stort på. Det kan vi ikke med
det utilgivelige.

Tilgivelse er ikke at gøre det onde godt eller
acceptabelt. Tilgivelse er heller ikke at lade
være at svare på ondskaben eller lukke øjnene. Men samtidig har Desmond Tutu ret:
Der er ingen fremtid uden tilgivelse. Hvis
ikke tilgivelsen findes, er vi i mørkets vold
– prisgivet voldsspiralen.

Det mærkelige er, at tilgivelsen af det utilgivelige findes. Få dage efter terrorangrebet
i Paris, stod en enkemand, Antoine Leiris
frem og sagde: ”Mit had får I ikke”. Han hav-

Vi er tilbage ved Jesu ord om kærlighed og
tilgivelse. Når jeg ikke kan finde tilgivelsen
hos mig selv, inviterer Gud mig til, at bede
ham hjælpe mig med den. Vi står ved indgangen til et nyt år, et år med mulighed for
at lægge noget bag os, og elske vores venner
og fjender – lad os sammen bede Gud hjælpe
os med begge dele.
Godt nytår
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GUDS KALD OG

NÆRVÆR
Sara Essendrop Eckhardt er 24 år og går på
3K uddannelsen på Diakonhøjskolen i Aarhus.
Den personlige relation
til Gud og oplevelsen af
hans nærvær er vigtig
for Sara i hverdagen.
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Hun har flere konkrete
erfaringer af Guds omsorg, beskyttelse og kald
til tjeneste.

om sin tro, da hun var omkring
10 år gammel. For en halv snes
år siden havde Sara en særlig
oplevelse på en sommerlejr:

Sara er født og opvokset i Sønderjylland. Hun har altid været
kristen, men blev mere bevidst

”Jeg var inde i et mørkt lokale”, fortæller Sara. ”Midt
i rummet var et sølvpapirs

kors med fyrfadslys på. Jeg
kiggede på korset og oplevede Guds nærvær helt
konkret. Det føltes, som om
jeg havde millioner af sommerfugle i hele min krop.
Jeg blev overvældet af en
længsel efter at bede for
mennesker, så jeg begyndte
bare at bede – jeg kunne slet
ikke stoppe.

at Gud konkret kan gøre en
forskel i menneskers liv ved,
at jeg stiller mig til rådighed
for ham.”

Jeg oplevede, at Gud plantede en forbøns gave i mig,
og siden dengang har han
brugt mig som et redskab
til at bede for andre mennesker. Gud har tit talt til mig
i forbønnen gennem billeder
og følelser.”

”Det er også godt at huske
på, at Gud altid kan bruge
mig, fordi han netop kan
komme til i vores menneskelige svaghed.”

Hvad har oplevelsen betydet for dig siden hen?
”Ja, jeg har fået mulighed for
at stå i en forbønstjeneste i
forskellige sammenhænge.
Det har udviklet min gave
og opbygget min relation
til Gud. Det, jeg oplevede på
sommerlejren, og det jeg har
erfaret ved at gå ind i forbønnen, er vildt opbyggende
i mit liv. Det er fantastisk,

Sara har fået den læring, at
det er utroligt vigtigt at bruge tid sammen med Gud for
at bevare, styrke og udvikle
relationen til ham. Men som
hun siger:

Da Sara i sin tid gik på efterskole, fik hun en anden
erfaring af Guds beskyttelse
og bevarelse. Hun fortæller:
”Der var nogle piger, som
sagde, de havde set en ond
ånd i et spejl på pigegangen. Hele skolen var gået i
panik, fordi de var bange.
Jeg husker, at jeg skulle hen
på mit værelse og var derfor
nødt til at gå gennem pigegangen. Da jeg gik dér, oplevede jeg at være omringet
af Guds nærvær, som om jeg

var inde i en kuppel. Jeg var
ikke bange, og jeg var fyldt
med fred, men kunne godt
fornemme, at der uden for
kuplen var en atmosfære,
som ikke var fra Gud.
På efterskolen gik jeg i en
alternativ 10. klasse, hvor
vores undervisning var med
Gud i centrum, og derfor
blev min klasse og jeg dem,
som eleverne gik til for at få
ro i sjælen, og nogle af de lidt
yngre piger sov inde på vores
værelse de næste par nætter.
Det var en vild oplevelse og
en stor bekræftelse i min tro
på, at der hvor lyset er, må
det onde vige bort. Jeg har
tit tænkt på denne oplevelse, hvis jeg har været bange.”
Sara bor i Aarhus sammen
med sin mand Jakob. Hun er
glad for sin 3K uddannelse,
der står for kristendom, kultur og kommunikation.
”I fremtiden vil jeg super
gerne arbejde med kommunikation, formidling og
undervisning,” slutter Sara.
Af Ole Bering

Sara Essendrop Eckhardt
„Det føltes, som om jeg havde millioner af sommerfugle i hele min krop.
Jeg blev overvældet af en længsel efter at bede for mennesker,
så jeg begyndte bare at bede – jeg kunne slet ikke stoppe.“
// Interview - Guds kald og nærvær
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KOM PÅ

ALPHA KURSUS
Saralystkirken starter et nyt Alpha
kursus op torsdag, den 21. januar
kl. 18.00.
Det er et kursus i kristen tro og spiritualitet
og er for alle, der vil vide mere, eller genopfriske det grundlæggende i den kristne tro.
Kurset løber over 11 torsdage i foråret. Her
kan du møde to deltagere fra forrige kursus:
John: Jeg er igennem de
sidste par år, kommet i KulturCaféen sammen med min
familie. En af dem jeg har
sejlet med nogle somre, som
også kommer i kirken, spurgte om jeg kunne
tænke mig at vide mere om den kristne tro,
og da jeg er nysgerrig af natur sagde jeg ja.
For mig blev det en måde at aktivere den
kristne tro som en del af min hverdag. En
genopfriskning af barndommens bibeloplæsning, og en diskussion med andre i Alpha

gruppen, om livets store spørgsmål. Det har
betydet, at jeg har fået et ståsted, som har
givet mig mulighed for at tilføje kristendommen, som en dimension til min hverdag.
Christina: Jeg mødte tilfældigvis én af arrangørerne,
som inviterede mig med til
Alpha. Jeg kendte ikke noget
til Saralystkirken på det tidspunkt, men jeg troede på Gud og vidste meget om Bibelen. Alligevel tog jeg på Alpha og
det viste sig at være en rigtig god idé.
Der blev undervist på en jordnær måde, og
der var mulighed for at tale om alt det, vi
syntes lød mærkeligt eller godt. Meget af
det jeg egentlig kendte, fik en ny betydning
for mig. Deltagerne var meget forskellige,
hvilket gav nogle interessante snakke. Det
bedste ved Alpha var dog, at jeg følte mig rigtig godt tilpas i Saralystkirken og begyndte
at komme i kirken efter Alpha var slut.

Vil du vide mere om kurset eller tilmelde dig?
Konkakt Kent Nørholm tlf. 29 84 80 37 eller alpha@saralystkirken.dk
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// Tilbud - Kom på Alpha kursus

NU STARTER FLERE NYE

SMÅGRUPPER
I Saralystkirken vil vi
gerne være mere end et
fællesskab i kirken. Vi
vil gerne bygge relationer til hinanden.

at leve på en øde ø, men til
at være på rejse med andre,
hvor vi sammen kan drøfte
livets store og små udfordringer.

Det er ikke muligt, at alle
kender alle. Det er heller
ikke et mål. Men vi vil gerne,
at alle bliver set af nogen, at
alle oplever der er nogen, de
kender, og som kender dem
så godt, at de kan følge med i
livets gang og det præg, livet
sætter på os.

I løbet af vintermånederne
starter 4-5 nye smågrupper,
grupper der mødes i private
hjem og består af 7-12 personer. Grupperne ledes typisk af to gruppeledere, og
disse tegner derved gruppens særlige profil. Nogle
af grupperne mødes flere
gange i måneden, mens andre mødes én gang hver måned. Nogle grupper vil måske tage udgangspunkt i en

Fællesskab og relationer, er
nogle af nøgleordene for os
som kirke. Vi er ikke skabt til

bog, et emne eller en særlig
udfordring. Andre vil sætte
fokus på hvad det vil sige at
være kristen, mens andre
igen vil benytte muligheden
for at gå lidt dybere ned i talen fra gudstjenesten. Mulighederne er mange, men
i alle sammenhængene er
relationerne det vigtige og
bindende element.
Overvej, om du ikke skal
være med i en gruppe, når
de snart starter. Du kan altid
kontakte Knud Aage Møller
for nærmere information, se
kontaktoplysninger side 4.

// Nyt tiltag - nu starter flere nye smågrupper
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ET ÅR MED

BIBELEN
Vi vil gerne invitere alle
med på en vandring i det
nye år! Tirsdag, den 26.
januar kl. 19.30 lyder
startskuddet til en bibelvandring 2016 - et nyt
projekt i Saralystkirken!
Bibelen er en bog mange
taler om, men som overraskende få har læst, det
ønsker vi i Saralystkirken
at gøre op med.
I løbet af det næste år vil der
være mulighed for, sammen
med andre at læse Bibelen
fra 1. Mosebog til Johannes
Åbenbaringen. I løbet af året
vil vi samles ti gange, for at
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samle op på det vi har læst,
og samtidig dele hvad det
har talt til os.
Forløbet er delt op i, at vi
mødes for at få undervisning
i det vi har læst, og får handouts til det der skal læses.
Et handout kan indeholde
baggrundsinformationer,
som hjælper en til at forstå,
hvad man læser. Samtidig
vil der være mulighed for at
skrive til den der underviser,
hvis man har spørgsmål til
det man læser. Læsningen er
planlagt, så det giver mening
med at samles ti gange.

// Bibelglæde - Et år med Bibelen

Nu tænker du måske, at
det er meget der skal læses,
men egentlig vil deltagerne
blot skulle springe en af de
mange daglige nyhedsudsendelser over, eller se et
afsnit af Desperate Housewifes mindre, og så afsætte
denne halve time om dagen,
for at kunne læse hele Bibelen på et år. Så det er overkommeligt.
Kom og vær med fra starten
når vi begynder på vandringen i januar! Har du spørgsmål til turen, så skriv blot til
Mads Remme, madsremme@
gmail.com

KIRKER STÅR

SAMMEN
Hvert år samles kristne over hele
verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance.
Også i Aarhus mødes hundredvis til fælles bøn i bedeugen der går fra den 11.-17.
januar. Fælles kristen bøn udtrykker den
kristne enhed og ønsket om at bede for vores
by, vores land og vores verden. Her samles
mennesker fra mange forskellige kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.
Lad os samles til bøn for vores land og vores
verden i tillid til, at Guds ord og løfter må
blive til en levende virkelighed. I år er der
otte forskellige arrangementer, på lidt forskellige tidspunkter, målrettet lidt forskellige målgrupper. Alle er velkommen til alle
samlinger!
Mandag den 11.
Vært: Metodistkirken kl. 19.30
Taler: Anders Kobbersmed

Tirsdag den 12.
Vært: Citykirken kl. 14.00,
målrettet seniorer
Taler: Knud Dalsgaard
Vært: Stjernen kl. 19.30
Taler: Johnny Hansen
Onsdag den 13.
Vært: Århus Valgmenighed kl. 17.00,
målrettet børnefamilier
Vært: Katolsk Kirke kl. 19.30,
meditativ gudstjeneste
Leder: Flemming Baatz Kristensen
Torsdag den 14.
Vært: Århus Bykirke/EbenEzer Unge
kl. 19.30, målrettet studerende
Taler: HC. Petterson
Fredag den 15.
Vært: Christianskirken kl. 19.30
Taler: Linda Wilson
Søndag den 17.
Vært: Saralystkirken kl. 19.30,
afslutningsgudstjeneste
Taler: Keld Dahlmann

// Bedeuge - Kirker står sammen
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KLASSISK

KLAVERKONCERT
Det nye år indledes med
en klassisk klaverkoncert med Daniel Gøtke,
torsdag, den 7. januar kl.
19.30.
Daniel er en ung mand med
en drøm om at blive klassisk
koncertpianist og er i gang

med at søge om optagelse
på Musikkonservatoriet
i Aarhus. Han er egentlig
uddannet i en helt anden
branche, indenfor motor og
automatik, men evnerne og
passionen for musikken, har
givet ham modet til at forfølge talentet.

Koncerten der er gratis, varer ca. 30 minutter, og er en
del af programmet ved en
kommende optagelsesprøve. Efter koncerten byder
KulturCaféen på kaffe, the
og kage.

SINGER-SONGWRITER

KONCERT
Nyd vores koncert med
Tomas Edqvist torsdag,
den 11. februar kl. 19.30
i KulturCaféen.
Tomas Edqvist er oprindelig
fra Sverige, har boet i Aarhus
- og været skabende indenfor kultur og kreativt håndværk - de seneste godt 20 år.
Har arbejdet med teater som
underviser, skuespiller og

instruktør og med kreativt
håndværk som speciale, nu
senest ved at være med til
at skabe udstillingerne på
Moesgaard Museum.
Den svenske trubadur og visepop tradition skinner godt
igennem, med et stænk af
rock, jazz, blues og country.
Teksterne som er på svensk,
tager udgangspunkt i et levet

liv, og mennesker han møder
på livets vej. Livets kraft og
skrøbelighed er nogle af de
temaer der synges om. Denne aften medvirker Morten
Svenningen på guitar. Glæd
dig til denne koncert!
Koncerten foregår omkring
de små borde i KulturCaféen, og koster kun 40 kr. inkl.
kaffe og kage.

// Koncerter - Klassisk klaverkoncert
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MANGE LØFTER

I FLOK
Uden mad og drikke,
kører det ikke. Lidt det
samme kan vi nok sige
om økonomien. Drømme
er gratis, men virkeligheden koster.
Tak til alle, der på den ene
eller anden måde har bidraget til at løfte økonomien, og
derved bidraget til at drøm-

me bliver til virkelighed. I
løbet af november måned
har der været ca. 60 posteringer via Mobile Pay, det er
forholdsvis nyt med denne
mulighed, så tak til enhver
der har benyttet denne mulighed for at give en gave
til Saralystkirkens arbejde.
Tak for de ekstra gaver der
er indkommet i løbet af de-

cember, og for bidragene til
projektor indsamlingen og
andre ekstra store gaver på
i alt 45.000 kr.!
Alle bidrag er med til at gøre
en forskel, og medvirker til
Saralystkirkens arbejde i
Aarhus og forskellige centrale steder i verden.

NYE ANSIGTER OG

MÆRKEDAGE
Der er følgende særlige mærkedage i den
kommende tid:
1. januar - Mirereko Bania - 50 år.
6. februar - Knud Aage Møller - 70 år.
8. februar - Ina Jørgensen - 60 år.
17. februar- Esther Zenia Serup - 95 år.
22. januar- Jens Bomholt - 65 år.
Stort tillykke!

Vil du gerne vide mere om Saralystkirken,
Kirke– og Kulturcenter, er du velkommen
til at deltage i næste Kirkekursus, tirsdag,
den 9. februar kl. 19.00. Tilmelding: info@
saralystkirken.dk eller tlf. 66 140 140.
Velkommen til Christina Gadegård Sørensen, nyeste medlem i Saralystkirken.
// Opdatering - Mange løfter i flok
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