Tostrup – Roum kirker

gjorde mig rask, der sagde til mig: Tag din båre og gå.« De spurgte ham: »Hvem var den
mand, der sagde til dig: Tag den og gå?« Men
han, som var blevet helbredt, vidste ikke,
hvem det var; for Jesus var gået sin vej på
grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og
sagde til ham: »Nu er du blevet rask; synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget
værre.« Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde gjort ham
rask.

14. søndag e. Trinitatis d. 5. sept.
Gudstjeneste i Roum kirke kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Tove Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger:
 Salmernes Bog 39, 5-14
 Timotheus’ andet Brev 2,8-13
 Johannes 5,1-15

Næste uges gudstjenester:

Salmer:
 410 Som tørstige hjort monne skrige
 31 til himlene række
 652 Vor Herre, til Dig må jeg ty (Tostrup)
==========
 157 Betesdas-søjlerne buegange
 730 Vi pløjed’ og vi såede

Søndag d. 12. sept., 15. Søndag e. Trin.
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Roum kirke kl. 14.00 –
med deltagelse af vores kor ”Kirkeuglerne” og
med indsamling (kollekt) til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. Pengene går til ofrene for katastrofen i Pakistan. Efter gudstjenesten er der
kaffe i Roum forsamlingshus.

(Koral: 479 – 502 – 549 - - 27 - 538)
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på vores
hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved Fåreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Betesda; den har fem søjlegange. I dem lå
der en mængde syge, blinde, lamme og
krøblinge, som ventede på, at der skulle
komme bevægelse i vandet. Til tider fór Herrens engel nemlig ned i dammen og bragte
vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask,
hvilken sygdom han end led af. Dér lå der en
mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus
så ham ligge der og vidste, at han allerede
havde været der i lang tid, sagde han til ham:
»Vil du være rask?« Den syge svarede: »Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig
ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og
mens jeg er på vej, når en anden i før mig.«
Jesus sagde til ham: »Rejs dig, tag din båre
og gå!« Straks blev manden rask, og han tog
sin båre og gik omkring.
Men det var sabbat den dag; derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt: »Det
er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære din
båre.« Han svarede dem: »Det var ham, som
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