Tostrup – Roum kirker

Jesus er strid. Han lægger ikke fingrene imellem.
Han bruger grovfilen. Et sted kalder Jesus sig
selv for ”den gode hyrde”, men der er ikke meget
uld i hans mund:
”I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en
morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden... Men jeg siger sandheden, derfor tror I
mig ikke.”
På søndag står liv og død, Gud og Djævel, sandhed og løgn overfor hinanden i kirken – ”og det
er ikke engang løgn!”, som vi plejer at sige. Ordene ”sandhed” og ”løgn” bruger vi tit i sproget.
Normalt mener vi nok også at vide, hvad vi mener, når vi bruger de ord; når vi kalder noget for
sandt og noget andet for løgn. Måske kan vi få
rystet lidt op i nogle af vores vante tanker?
Forhåbentlig går vi også fra kirke bestyrkede i
troen på, at vi ”aldrig i evighed skal se døden”...

3. søndag i Fasten, 11. marts
Gudstjeneste i Roum kl. 9.00
Højmesse i Tostrup kl. 10.30
Sognepræst Robert Ryholt
Organist Børge Kronborg
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger
 2. Mos 32,7-10.30-32
 Johannes-åbenbaringen 2,1-7
 Johannes-evangeliet 8,42-51
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Nu rinder solen op…
Du, Herre Krist…
Uforsagt, hvordan min lykke…
Vor Gud han er så fast en borg…
Til himlene rækker…

Med venlige faste-hilsner
Robert Ryholt, sognepræst

Tekst og melodier kan findes her:
www.dendanskesalmebogonline.dk

15. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen

Afghanistan
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Velkomstaften for Robert Ryholt

Jesus sagde til dem: »Hvis Gud var jeres fader,
ville I elske mig, for det er fra Gud, jeg er udgået
og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men
det er ham, der har udsendt mig. Hvorfor forstår
I ikke, hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit
ord. I har Djævelen til fader, og I er villige til at
gøre, hvad jeres fader lyster. Han har været en
morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han
farer med løgn, taler han ud fra sig selv; for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger
sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer
kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger
sandheden, hvorfor tror I mig da ikke? Den, der
er af Gud, hører Guds ord; men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud.« Jøderne sagde til ham: »Har
vi ikke ret i at sige, at du er en samaritaner og
besat af en dæmon?« Jesus svarede: »Jeg er ikke besat af en dæmon, jeg ærer derimod min fader, men I vanærer mig. Jeg søger ikke min egen
ære; der er en, der søger den, og han dømmer.
Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der holder
fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden.«
Joh 8,42-51

Sognepræst Robert Ryholt er netop vendt hjem
fra 6 måneders ophold som feltpræst i Afghanistan. Han vil berette om sine oplevelser samt udviklingen i Afghanistan.

Pilgrimspræsten:
Pilgrimsandagt i Viborg Domkirke hver onsdag kl.
12.00 - alle er velkommen.
Retræte - Ørlevkloster ved Skive den 16/ til 18/3
2012
Retræte - iona, Skotland den 28/4 - 6/5 2012
Næste uges gudstjenester:
4. søndag i Midfasten, søndag d. 18. Marts
Gudstjeneste i Tostrup kl. 9.00
Højmesse i Roum kl. 10.30
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