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Som sagt Charlotte Thaarup Hent PDF Forlaget skriver: Som sagt ... er en prædikensamling, der er resultatet
af en idé, der opstod påskedag 2002.

Charlotte Thaarup, præst i Metodistkirken i Strandby, Nordjylland, er kendt for sine levende, vedkommende
prædikener, talt direkte ind i tiden. Dette inspirerede til udgivelse af 12 udvalgte prædikener, smukt illustreret

med akvareller af en lokal kunstner, Lars Henning Clausen.

Charlotte skriver kun stikord ned til sine prædikener, så derfor har forlæggeren indspillet gudstjenester på
bånd de sidste 2 år og derfra udvalgt og afskrevet 12 af dem.

Prædikenerne er kun ganske let redigerede og fremstår altså nærmest i det originale talesprog.

Som sagt ... er en utraditionel prædikensamling, der berører mange emner og afspejler tiden de er holdt i, og
så har den en særlig tyngde omkring påskebudskabet. En samling af vedkommende prædikener i tiden,

illustreret med akvareller.
Påsken er Alpha og Omega i vores kristne tro og påskebudskabet spiller også en stor rolle i denne bog, for
som Charlotte siger i en af prædikenerne: «Jesus opstod, uanset hvad vi tror og mener om det, hvad vi kan
forestille os, og hvad vi regner for sandsynligt. Jesus døde og opstod, fordi Gud elsker os. Han tvinger ingen,

men han vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden».
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