Tostrup – Roum kirker

3. søndag efter Helligtrekonger d. 23. januar 2011
Højmesse i Roum kl. 9.00
Gudstjeneste i Tostrup kl. 10.30

det hos nogen i Israel. Jeg siger jer: Mange
skal komme fra øst og vest og sidde til bords
med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriget,
men Rigets egne børn skal kastes ud i mørket
udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.” Men til officeren sagde Jesus:
„Gå, det skal ske dig, som du troede!” Og
hans tjener blev helbredt i samme time. Matt
8,1-13.

Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger
 5 Mos 10,17-21
 Rom 12,16b-21
 Matt 8,1-13

Missionsuge i Roum Missionshus
Tirsdag d. 25. januar kl. 19.30 taler sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen.
Onsdag d. 26. januar kl. 19.30 er der bibelaften sammen med KFUM & KFUK.
Torsdag d. 27. januar kl. 19.30 taler Preben
Sørensen, Viborg.

Salmer
 052 Du, Herre Krist
 365 Guds kærlighed ej grænse ved
 579 Vor tro den er et lys

4. søndag efter Helligtrekonger
d. 30. januar.
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
v/kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus

========================
 639 Når i den største nød vi stå
 439 O du Guds Lam!
 651 Vor klippe vi slippe umulig
Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

Plads til de modsatte
Vi har alle sammen vores svagheder. Den ene
på det ene område. Den anden på et andet
område. Jeg har slet ikke tal på alle mine
svagheder, dem må andre føre regnskab med,
men jeg ved, at jeg har en svaghed både for
Storm P’s vagabonder og for hans fluer, for
tegneserier som Steen og Stoffer, og for radiserne – en herlig verden, stort set befriet for
voksne.
I en enkelt af de klassiske avisstriber sidder
Søren Brun alene på en bænk. Han tænker
højt:
- Den lille rødhårede pige har så mange
venner …
- Jeg har ingen venner …
- Man siger, at modsætninger mødes …
hun er noget, og jeg er ikke noget …
- Hvor modsat kan man være?

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Da Jesus var kommet ned fra bjerget, fulgte
store folkeskarer ham. Og se, en spedalsk
kom og kastede sig ned for ham og sagde:
„Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde:
„Jeg vil, bliv ren!” Og straks blev han renset
for sin spedalskhed. Men Jesus sagde til ham:
„Se til, at du ikke siger det til nogen; men gå
hen og bliv undersøgt af præsten, og bring
den offergave, Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem.”
Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer
hen og bad ham: „Herre, min tjener ligger
lammet derhjemme og lider forfærdeligt.” Han
sagde til ham: „Jeg vil komme og helbrede
ham.” Men officeren sagde: “Herre, jeg er for
ringe til, at du går ind under mit tag. Men sig
blot et ord, så vil min tjener blive helbredt.
Jeg er jo selv en mand under kommando og
har soldater under mig. Siger jeg til én: Gå! så
går han, og til en anden: Kom! så kommer
han, og til min tjener: Gør det og det! så gør
han det.” Da Jesus hørte det, undrede han sig
og sagde til dem, der fulgte ham: „Sandelig
siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fun-

Det er svært at svare på, men det er jo også
evangeliet til os med strithår. Uanset hvor
modsatte vi er, og uanset hvor meget vi stritter ud, så er det os, Kirkens Herre vil samle
på. Det er højst forunderligt. Det kunne vi aldrig have sagt os selv. Der er plads til Søren
Brun og alle andre kejtede. Derfor synger vi
den nye sang.
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