Tostrup – Roum kirker

6. søndag efter Trinitatis d. 31. juli 2011

gevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig: Du slipper ikke ud derfra, før du har
betalt den sidste øre.”
.
*******
SIDSTE SØNDAG handlede om at Jesus kaldte disciple. De gik på hans ord. De kunne ikke andet,
men det var også deres tryghed. Han stod inde
for dem. Ansvaret var hans. Somme tider virkede
det stik imod al fornuft. Det var som at lægge ud
på dybet. Han inviterede ind i et fællesskab, der
sprængte alle rammer. Når vandringen med ham
var slut, var den alligevel ikke slut for i hans Faders hus var der mange boliger. Selv er han gået
i forvejen for at gøre plads.
DENNE SØNDAG stiller i forlængelse heraf
spørgsmålet, om det er nødvendigt for os at tage
imod disciplenes budskab om den forsoning Jesus
Kristus har bragt til veje, og sendt disciplene ud i
alverden med. Kan vi ikke klare det selv? Er vores retfærdighed ikke god nok? Det handler om
den bedre retfærdighed, om broderkærlighed,
om forsoning, om den forsonlige livsstil. For uden
den bedre retfærdighed går det slet ikke, forkynder evangeliet.

Fromesse i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
Kst. sognepræst Steen Sunesen, Aarhus
Organist Tove Bitsch Antonsen, Skørping
Kirkesanger Dines Jensen, Roum
Læsninger
 5 Mos 30,11-14
 Rom 6,3-11
 Matt 5,20-26
Salmer i Tostrup
 004 Giv, mig, Gud en salmetunge
 691 Loven er et helligt bud
===================
 695 Nåden hun er af kongeblod
 007 Herre, Gud! Dit dyre navn og ære
Salmer i Roum med dåb og nadver
 004 Giv, mig, Gud en salmetunge
 448 Fyldt af glæde
 396 Min mund og mit hjerte
===================
 569 Ja, engang mine øjne skal
 439 O du Guds lam
 007 Herre Gud! Dit dyre navn og ære

Næste søndags gudstjeneste
7. søndag efter Trinitatis
d. 7. august kl. 19.30
Aftengudstjeneste i Roum v/Søren Christensen,
Hvam

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:
Jesus sagde: “Hvis jeres retfærdighed ikke langt
overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I
slet ikke ind i Himmeriget.
I har hørt, at der er sagt til de gamle: 'Du må ikke begå drab,' og: 'Den, der begår drab, skal
kendes skyldig af domstolen.' Men jeg siger jer:
Enhver, som bliver vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen; den, der siger: Raka!
til sin broder, skal kendes skyldig af Det store
Råd; den, der siger: Tåbe! skal dømmes til Helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alteret og dér kommer i tanker om, at din broder har
noget mod dig, så lad din gave blive ved alteret
og gå først hen og forlig dig med din broder; så
kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at
blive enig med din modpart, mens du er på vej
sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fan-
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