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SOM I HIMLEN
SÅLEDES OGSÅ PÅ JORDEN
Forord
af John Lorenzen, Præst

En flot bøn, men har den nogen gang
på jorden? I Fadervor beder vi om noget, vi aldrig ville drømme om at bede
om, hvis ikke netop Jesus selv sagde:
Således skal I bede.
I denne bøn beder vi om, at vi må lære at
affinde os med, at vi hverken kan styre alt,
eller er herrer over alt, hvad der sker i vores
liv eller vores tilværelse. Når vi står over for
uløselige problemer og udfordringer, som
vi efter bedste evne har prøvet at løse, så
kan det faktisk være en lettelse at overlade
resultatet til Guds gode vilje. Når vejen synes
lang og målet uendelig fjernt, vil vi få brug
for støtte, stabilitet og sparring undervejs.
Her har Gud fundet en løsning. Han sender
os sin egen Ånd, eller nærmere sender han
sig selv. Han kommer selv!

Det er derfor vi fejrer Pinse, at Gud selv
kom os nær og sender os Ånden.
Pinsen giver nye muligheder, nye synsvinkler,
nyt udsyn og nyt mod. Hvem trænger ikke
til det… en gang imellem? I pinsen tydeliggør Gud, at han er tilstede alle steder, og i
alle situationer. Han er ikke begrænset af
noget, og hans muligheder er uendelige.
Derfor kan vi også bede bønnen: Som i
himlen således også på jorden. Den beder
vi i visheden om, at Gud er til stede ved
sin Ånd, og at vi kan blive guidet gennem
vanskelige tider. Gud sidder ikke bare trygt
i sin sikre himmel; nu er han tilstede i vores
usikre hverdag. Glædelig pinse!

„Det er derfor vi fejrer Pinse, at Gud selv kom os nær og sender
os Ånden.“
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PINSE ER

ERFARBAR
De sad der home alone.
Alene tilbage i Jerusalem, midt under den
jødiske pinsefest. Pludselig fyldes huset af,
hvad der minder om et
vindstød, og ildtunger
sætter sig på disciplene.

kan erfares. Da de erfarede
at Gud var hos dem, blev de
fyldt af Ånden, de blev fyldt
så de mærkede det. Denne
kraft, denne ånds udrustning
fra Gud, den må blive os til
del, ellers har vi ikke noget at
komme med.

Inden Jesus tog afsked med
disciplene, lovede han at de
ville få en talsmand, en advokat, som kunne tale på deres
vegne, nemlig Helligånden.
Helligånden fylder dem og
bevæger dem, og gør dem
brændende og levende.

Vi kan komme med de rigtige
meninger, den rigtige teologi,
rigtig kundskab, men det er jo
egentlig ikke kundskab vi har
brug for. Vi behøver noget der
er dybere. Så kommer Gud, og
så møder han os. Han fylder os,
og så giver han os en erfarbar
erfaring af sin ånd. Denne erfarbare erfaring kunne mærkes
af disciplene - noget var blevet
anderledes. En ny kraft, en ny
energi og en dyb overbevisning
om, at midt i det liv vi lever,
der er Jesus.

Her starter en bevægelse.
En revolution. En brand der
vendte op og ned på hele denne
tids verden. Pinse handler
om en bevægelse der sættes i
gang i Jerusalem, går over hele
verden og som også har mødt
os. Da pinseunderet skete, var
det ikke noget stille forsigtigt
møde.
Dette at opleve pinse, er en
erfarbar erfaring, noget som

At erfare Gud er noget andet
end at læse teori/teologi om
Gud. Det kommer til udtryk!
Det kan ikke bare blive en
kundskab. Kundskab om Gud
er ikke det samme som kend-
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skab til Gud. Spiritualitet er
hvad vi gør, med det vi tror.
Det er min respons på troen.
Der er stor forskel på kristen
lære og kristen spiritualitet.
Helligåndens første og største opgave er at gøre Jesus
stor. Det var det der skete
med disciplene pinsedag. De
erfarede Jesus. De vidste, han
var stået op fra de døde, at han
var Herre, og han gav dem en
stor frimodighed i mødet med
andre. Jesus var ikke bare en
historisk skikkelse som døde
for deres synder. Han var en
levende realitet, som boede i
deres hjerter. Han var i stand
til at forvandle og gribe ind i
mødet med andre menneskers
livssituation.
At være opmærksom på Guds
nærvær i hverdagen, kan være
en helt ny oplevelse for mange,
og en åndelig vejledning i hverdagen.

DET PERFEKTE SKJULESTED
For nylig fik jeg muligheden for
at se Kappadokiens forunderlige hulesystemer på nærmeste
hold. Det var næsten som at
lande på månen.
Fra o. 2000 f. Kr. begyndte
hittiterne at udgrave huler og
underjordiske byer i den bløde,
vulkanske stenart tuf. Og Kappadokien fremstår i dag som
et sandt overflødighedshorn
af mærkelige klippeformationer med indgange til flere
etagers kamre både over og
under jorden.
Hulerne har været brugt som
beboelse, som kirker og meget
mere, men også som skjulested og forsvar mod skiftende
fjender. Ikke mindst de kristne
udnyttede hulesystemet, da de
i de første århundreder efter
Kristi fødsel var på flugt og
søgte ly og skjulesteder. I de

smalle lumske gange under
jorden var forfølgerne som
oftest på ”udebane”.

tydning har vi som kristne det
perfekte gemmested, nemlig
”i Kristus”.

Det fik mig til at tænke på,
hvor fantastisk en overlevelsesevne, vi mennesker har, og
hvor gode vi har været til op
igennem historien at udnytte
de muligheder, som naturen
har budt på. Og så følte jeg mig
da lidt som dreng igen ved at
se alle de klatremuligheder og
gemmesteder, som området
byder på. De fleste husker nok
fornemmelsen af at sidde gemt
for såvel lektier som forældre i
en hule ude i den danske skov.
Her havde vi fristed og vores
egne regler. Her kunne vi nyde
friheden en stund og verden
have det så godt.

Mange udfordringer såvel ved
verdenssituationen som i vores
mere personlige liv kan skabe
utryghed og lyst til at stikke
halen mellem benene. Men vi
tilbydes ingen flugtmuligheder
eller ansvarsforflygtigelse som
strudsen, der stikker hovedet i
busken. Derimod har vi et løfte
om, at vores ”liv er skjult med
Kristus i Gud.” Vi lever vores liv
og hverdag i den synlige verden
samtidig med, at vi i Kristus
har en usynlig del, som ingen
eller intet kan true. I Kristus
har vi en frihed, et forsvar,
en tryghed, en accept, som er
vundet til os gennem påskens
vidunderlige budskab. I troen
herpå kan vi sidde skjult – som
bl.a. de kristne i Kappadokiens
underjordiske huler.

Bibelen fortæller mange beretninger om folk, der har søgt
tilflugt i huler. I overført be-
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JAGTEN PÅ SARALYST
KIRKENS BIBELHISTORIE
Den vil vi gerne finde, kirkens bibelske historie. En historie fra
Bibelen der kendetegner Saralystkirken, det vi er, og det vi gerne
vil være. Det er en både sjov og spændende aften i vente torsdag,
den 8. juni kl. 19.30.
Vi skal opdage, hvordan Gud arbejder ved at gå ind i en bibelsk historie,
og bruge denne som en referenceramme i de kommende år.
- Den bibelske historie hjælper os til at se os selv i lyset af Bibelen, og
giver os et middel til at forstå, hvordan Gud leder i den aktuelle situation. Bibelhistorien hjælper os til at se os selv i lyset af Guds større
plan gennem tiden. Gennem Bibelhistorien giver Gud udholdenhed,
opmuntring og forståelse, siger kirkens præst John Lorenzen.
Så det helt store spørgsmål er så, hvilken bibelsk historie
beskriver bedst Saralystkirkens aktuelle virkelighed og de
udfordringer, der ligger foran?
Denne aften vil der blive god tid til at reflektere over dette,
og deltagerne vil sammen forsøge at finde netop dén
beretning der på bedste vis beskriver Saralystkirkens
historie. Det bliver en anderledes og historisk aften,
som forhåbentlig resulterer i, at kirken efterfølgende
vil kunne finde glæde, styrke og opmuntring i netop
at kunne spejle sig i en helt konkret bibelhistorie.
Inden da er der mulighed for kl. 18.00 at spise
middag i KulturCaféen. Vil du spise med, så send
en tilmelding til kulturcafe@saralystkirken.dk
eller 61 67 28 00. Middagen koster kun 35 kr.
for voksne og 20 kr. for børn.

8 // Jagten på Saralystkirkens bibelhistorie

ALLE ER VELKOMMEN TIL

SKT. HANS FESTEN
Fredag, den 23. juni kl. 18.00 håber vi på tørvejr og solskin, da tiden igen er inde
til at holde Skt. Hans fest, med dertil hørende spisning, og det traditionsrige
Skt. Hans bål på kirkens dejlige, rummelige grund. Vi håber på igen i år at kunne
samle et pænt stykke over 100 folk til denne åbne, folkelige begivenhed. Alle er
hjertelig velkommen!
Der vil blive god mulighed for børn og barnlige sjæle til hygge, lege, boldspil såsom fodbold,
volleyball m.m., og så begynder aftenen naturligvis med det, som vi danskere er så gode
til, når vi skal rystes sammen: at tage for os af retterne!
Der bliver stort salatbord, en pølse og en kotelet, samt et glas vin eller sodavand for blot
65 kr. for voksne, og børn under 12 år, 30 kr. Det er også muligt at medbringe sit eget kød
til grillen!
Omkring kl. 20.00 tændes bålet, og vi synger midsommervisen, samt andre kendte danske
sange. Der vil også i år være en båltaler med noget på hjertet! Der er også mulighed for at
riste snobrød, når bålet er ved at brænde ned.
Tilmelding: kulturcafé@saralystkirken.dk eller på listen i KulturCaféen.
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STØTTE TIL

GRØNLAND
Saralystkirken støtter flere forskellige projekter rundt omkring i verden, bl.a. et kirkeprojekt
i Ilulissat i Grønland. Søndag, den 28. maj kl.
10.30 sætter vi spotlight på dette arbejde, og
får denne formiddag besøg af Bent Fodgaard.
Han har i en længere årrække boet i byen,
og er i dag med i udvalget der leder arbejdet.
I Uummannaq, en mindre by nord for Ilulissat,
er der en lille menighed. De længes efter at
få egne lokaler til deres aktiviteter, gudstjenester, caféarrangementer, og ikke mindst
et børne- og ungdomsarbejde. Menigheden
har derfor købt et hus midt i byen på 130
kvm. Det skal renoveres, og herefter vil det
kunne anvendes til det ønskede formål. En
del af huset vil også kunne være bolig for
volontører eller et par, som bosætter sig for

en kortere eller længere periode i byen. I den
forbindelse er der behov for håndværkere, der
til sommer vil rejse et smut til Uummannaq,
så byggeriet kan stå klar til efteråret. Har du
lyst til det?
Du kan også blive medejer af det nye hus i
Uummannaq. Der bliver udstedt anparter
på 3.000 kr. pr. stk. Alle køberne tilbydes en
uges gratis logi, næste gang du kommer forbi
Uummannaq. Målet er 250.000 kr. gennem
gaver og fondsansøgninger.
Uummannaq er en af de nordligste menigheder i verden og vi vil gerne støtte dem. Kom
og vær med til denne gudstjeneste, hvor vi
sætter fokus på indsatsen i Grønland.
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SOMMERSTÆVNE FOR ALLE

GENERATIONER
Stemningen er tyk af forventning. Nogle er med for
første gang, andre fordi det
for længst er blevet en del af
sommer-ferie-traditionen. De
kommer fra hele landet, og en
større gruppe fra Aarhus deltager også i Sommerstævnet
på efterskolen Lindenborg fra
den 16.-21. juli.
Skolen ligger med fødderne i
Roskilde fjord, et stort grønt
område med gode campingfaciliteter, en stor hal og en
række andre gode lokaliteter!
Sommerstævne er en uge

i godt selskab! Deltagerne
bor enten på værelser eller
på camping, hvor man bor
sammen med de andre fra
ens by. Der er tilbud til alle aldersgrupper og noget for alle,
der ønsker at være sammen
med andre om troen på Gud.
”Reformation, rødder og
retning” er temaet for årets
Sommerstævne. Baggrunden
for temaet skal ses i, at 2017
er reformationsjubilæumsår,
idet det er 500 år siden Luther
slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Refor-

mationen er en del af vores
arv, og lagde bl.a. grunden
for frikirkebevægelsen. Både
rødder og retning er vigtig,
når man skal vælge retning.
På en seddel i hallen kan du
se, hvem der pt. deltager fra
Saralystkirken. Listen bliver
løbende opdateret. Kom og
vær med, og lad os gøre Sommerstævnet til sommerferiens bedste uge! Du kan læse
meget mere i fht. programmet, de forskellige spor, priser
m.m. på sommerstaevnet.dk
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AT HOLDE HUS
Uden at kunne betale sine regninger, kommer man ikke langt.
Her kan du læse lidt om kirkens økonomiske status.
Af søjlediagrammet overfor fremgår Saralystkirkens gaveindtægter i perioden januar
– februar 2017. Gaveindtægterne er vist i de grønne søjler, og sammenlignet med
indtægterne i forhold til et justeret budget (de gule søjler). I det justerede budget er
de forventede gaveindtægter fordelt på måneder, svarende til forrige års procentvise
månedsfordeling af gaveindtægterne.
Her fremgår det, at gaver givet via gavebreve er bagud i fht. budgettet, hvorimod øvrige
bidrag er foran budgettet. De samlede indtægter er derfor på niveau med budgettet.
Vi håber meget på, at Saralystkirkens trofaste bidragsydere fortsat bakker kirkens
økonomi op, og at nye bidragsydere kommer til. Da Saralystkirken som kirke er
selvfinansierende, er kirkens økonomi helt afhængig af den økonomiske støtte fra
kirkens medlemmer og andre venner. Uden denne støtte kan kirke- og kulturcentret
ikke opretholde sine mange aktiviteter.
Alle der bidrager til kirken, kan opnå et fradrag i deres personskat, og i 2017 kan
der opnås fuldt fradrag for op til 15.600 kr. Giver man via et gavebrev kan fradraget
være væsentlig højere. Det er kirken der indberetter beløbet til SKAT. Vi er taknemmelige for ethvert bidrag, og alle modtages med stor tak.
Du kan give en gave via MobilePay på tlf. 23 93 90 60 eller ved en overførsel til
konto: 2316 - 0804 224 955
Hjertelig tak for enhver gave.
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KLAVERKONCERT MED GØTKE
Han spiller klaver som
en drøm, Daniel Gøtke.
Torsdag, den 15. juni kl.
19.30 giver han en gratis
klaverkoncert i Saralystkirken.
I sin barndom spillede Daniel
Gøtke klaver for sjov, og da
han var færdig med folkeskolen begyndte han i mekanikerlære, og blev færdig i marts

2014. Han troede i flere år,
at det var her fremtiden lå.
Det gjorde den ikke! I dag går
Daniel på Musikkonservatoriet i Aarhus, og underviser
i klaver på musikskolen i
Saralystkirken.

Koncerten varer ca. ½ time
og er gratis.

Glæd dig til at nyde musikken, når Daniel Gøtke giver
koncert i Saralystkirken.

Bestil bord
på tlf. 61 67 28 00 eller
cafe@saralystkirken.dk

Inden koncerten kan der
købes middag i KulturCaféen
for 35 kr. pr. voksen og
20 kr. pr. barn.

SÆRLIGE BEGIVENHEDER
Der er følgende særlige mærkedage i den kommende tid:
6. juni har Mette og Troels
Pedersen sølvbryllup.
Stort tillykke!

Vil du gerne vide mere om
Saralystkirken, Kirke- og
Kulturcenter, er du velkommen til at deltage på næste
kirkekursus
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onsdag, den 30. maj kl. 19.00.
Tilmelding og info:
info@saralystkirken.dk

GLIMT FRA LIVET I SARALYSTKIRKEN
KONFIRMATION

Mød os på
 Facebook &  Instagram

