Tostrup – Roum kirker

Søndag d. 20. marts, 2.s. i fasten

Arrangementer:
Torsdag d. 31. marts 2011 kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste i Tostrup Kirke med efterfølgende fællesspisning i konfirmandstuen.
Torsdag d. 7. april kl. 19.30 i konfirmandstuen
holder sognepræst Robert Ryholt foredrag over
sit 3-måneders ophold i Afghanistan som feltpræst.

Gudstjeneste i Tostrup kirke kl. 9.00
Højmesse i Roum kirke kl. 10.30(Dåb)
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns

Læsninger og salmer:
NÆSTE UGES GUDSTJENESTE
3. s. i fasten
d. 27. marts
Roum 9.00
Tostrup kl. 10.30
v. sognepræst Robert Ryholt.

 Ps. 42,2-6
 Matthæus 15,21-28
 410 Som tørstige hjort monne …
 674 Sov sødt, barnlille!...(Roum barnedåb)
=======================
 Kvindelil! din tro er stor…
 Til himlene rækker…

Salmerne kan med melodier findes på
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til
områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og
råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn!
Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han
svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom
hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber
efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men
hun kom og kastede sig ned for ham og bad:
»Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små
hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de
små hunde æder da af de smuler, som falder fra
deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende:
»Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du
vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask.
Matt 15,21-28
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Opfordring til bøn
Konsekvenserne ved katastrofer af denne størrelse er ubegribelige, og organisationer verden
rundt har allerede sendt hjælp til Japan i håb om
at finde så mange overlevende som muligt. Omfanget er materielle skader er endnu ikke opgjort, fortæller Makoto Watabe.

Japansk bøn om hjælp

”Så snart vi kan komme i kontakt og mere præcist finde ud af omfanget af skader i de ramte
områder, håber vi, at vi kan hjælpe kirkerne med
at blive genopbygget”.

De enorme vandmasser ødelægger alt på deres
vej, og efterlader store materielle og menneskelige tab i Japan. Foto: Wikimedia/commons

Det er endnu uvist, hvornår det bliver muligt at
vurdere ødelæggelserne, og indtil da takker generalsekretæren for den omtanke, opmuntring og
trøst, som troende verden over har udvist.

Japan oplever i disse dage en frygtelig naturkatastrofe, der allerede nu har medført
omfattende mennesketab og materiel ødelæggelse. Tsunamien efterlader Japan i krisetilstand, og generelsekretæren for Det Japanske Bibelselskab opfordrer verden til at
bede for Japan.

Omstændighederne er stadig usikre, og hele nationen er fortsat i alarmberedskab. Derfor opfordrer Makoto Watabe afslutningsvis til, at kristne
fortsat vil bede for Japan.

Af Sarah Madsen

Kilde: Bibelselskabet

Ved naturkatastrofer som tsunamien, der ramte
landende omkring Det Indiske Ocean i 2004, og
den Japan lider under i disse dage, hvor menneskeliv går tabt og den materielle ødelæggelse er
uoverskuelig, er det naturligt at stå tilbage med
en følelse af uforståenhed overfor den ondskab,
der netop har ramt.
Det Japanske Bibelselskabs generalsekretær Makoto Watabe skriver i en mail til alle verdens bibelselskaber, hvordan situationen i Japan er i
disse dage:
”Vi er afskåret fra alle livliner, inklusiv telefoner,
og vi er i øjeblikket ikke i stand til at vurdere omfanget af skader på kirker, der er hårdt ramt efter jordskælvene og tsunamien”.
Det bekræftede antal omkomne har allerede nået
næsten 2.500, og politichefen i det hårdest ramte
område, Myagi, frygter at op mod 10.000 mennesker er omkommet i denne region alene.
Japanske nyhedsbureauer, fortæller at atomkraftværket Fukushimas radioaktive stråling er
nået til Tokyo, hvor stråling udgør en reel trussel
for befolkningen. To af reaktorerne på Fukushima
er eksploderet som følge af de enorme vandmasser, der ramte Japan den 11. marts.
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