Tostrup – Roum kirker

søndag er med overordentlig stor sandsynlighed
hverken lavenergi eller genbrug, men et genuint
skaberværk. Det bør i sig selv være rigelig grund
til at gå til kirke på søndag.

5. søndag efter Helligtrekonger d. 6. februar
2011
Højmesse i Tostrup kl. 10.30 med dåb
Gudstjeneste i Roum kl. 14.00

(Hvis ovenstående mod forventning ikke er tilstrækkelig grund til kirkegang, så skal jeg afsløre, at søndagens tekster spejler en klassisk problemstilling. Vi støder lejlighedsvist ind i overvejelsen, men vi må vedblivende erkende, at vi nok
først får et rigtig godt svar på problemet, når vi
ikke længere er i denne verden, hvor det findes,
men i den verden, hvor det ikke længere består.
Vi får først svar, når vi ikke længere taler om
forholdet mellem Gud og os og vores verden,
men når Gud taler, og vi hører og ser og forvandles.

Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove B. Antonsen, Skørping
Kirkesanger Lotte Føns, Fårup
Læsninger
 Kol 3,12-17
 Matt 13,24-30
Salmer
 005 O, havde jeg dog tusind tunger
 447 Herren strækker ud sin arm (Tostrup)
 289 Nu bede vi den Helligånd
=====================
 155 Godt og ondt i lys og mørke
 390,4-5 Gud, lad dit ord i nåde lykkes

På søndag gælder det nemlig spørgsmålet om det
ondes berettigelse og den efter nogles erfaring
himmelråbende mangel på sammenhæng og retfærdighed i denne verden; i hvert fald sådan som
vi oplever den: De onde ler, de gode græder, den
uretfærdige scorer kassen, den renfærdige får en
kurv at hoppe i! Læseren kan selv fortsætte herfra!

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus fortalte dem en anden lignelse: “Himmeriget ligner en mand, der såede god sæd i sin
mark. Mens folkene sov, kom hans fjende og såede ukrudt i hveden og gik sin vej. Da kornet
skød op og satte kerne, kom også ukrudtet frem.
Husbondens folk kom så og spurgte: Herre, såede du ikke god sæd i din mark? Hvor kommer da
ukrudtet fra? Han svarede: Det har en fjende
gjort. Folkene spørger ham så: Vil du have, at vi
skal gå ud og luge det væk? Han svarer dem:
Nej, for når I luger ukrudtet væk, kommer I til at
rykke hveden op sammen med det. Lad blot begge dele gro side om side indtil høsten. Ved høsttid vil jeg så sige til høstfolkene: Tag først ukrudtet fra og bind det i knipper, så det kan brændes,
men saml hveden i min lade.”

Problemet med problemet er så ikke kun, at vi
ikke får et svar, men at problemet nok heller ikke
er helt rigtigt stillet op, hvis vi vil have et svar, vi
kan forstå. For vi kan da gøre den forskel, vi kan:
Lindre, lytte, tie og trøste, når de andre rammes
af ulykken. Og livets vellykkethed er ikke dets
hverken subjektive eller objektive succes, men
endnu vigtigere: Livets vellykkethed er et grundlæggende mirakel, at vi er givet livet, at vi mirakuløst er, og at alt ikke er intet, som det burde,
og at alt dette i sig selv rummer et løfte om mere
liv ud over de grænser, vi kender. Der er noget,
der er vigtigere end alt andet. Og det er ikke det
onde. Heller ikke på søndag.)

Sjælden søndag
Præster trøstes ofte med, at de jo bare kan vende bunken med prædikener hvert andet år, for så
kommer teksten jo igen. Men den går ikke på
søndag, for da er det ikke mindre end den femte
søndag efter fejringen af helligtrekonger. Og af
kalendertekniske grunde er der meget få år, hvor
der er plads til denne søndag! Så prædikenen på

Per Melhof, dansk præst i Bruxelles, på
www.folkekirken.dk
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Til Kalenderen

Menighedsrådsmøde i konfirmandstuen:

Kirkeuglerne starter op igen efter vinterpausen onsdag d. 2. februar kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Tostrup Menighedsråd:
Mandag d. 7. febr. kl. 17.00
Roum Menighedsråd:
Tirsdag d. 8. febr. kl. 19.00

Det er et godt tidspunkt for nye korister at starte.
Snyd ikke dig selv for den oplevelse det er at
synge i et dejligt frisk kor med et moderne såvel
som klassisk repertoire og samtidigt et
godt socialt samvær.
Koret har medlemmer i alle aldersklasser der
kommer fra et bredt geografisk område, som
bl.a. omfatter Skals, Ulbjerg, Klejtrup, Ålestrup,
Møldrup, V. Tostrup og Roum.
Korets leder er organist Tove Bitsch Antonsen,
der også er uddannet rytmisk sanger fra Det
Nordjyske Musikkonservatorium.
Næste uges gudstjenester
Sidste søndag efter Helligtrekonger
d. 13. februar
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
v/kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
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