Tostrup – Roum kirker

Fjerde Søndag i Advent

Refleksioner over evangeliet:

Fromesse i Roum kl. 09.00
Højmesse i Tostrup kl. 10.30

”Frisk fra fad”
Vintersolhverv – hvor de lyse timer er
færrest og altså årets korteste dag –
nærmer sig hastigt: lørdag d. 21. december. Mange tager afsted på arbejde om
morgenen, mens det endnu er mørkt; når
de vender hjem, hersker mørket atter. I
skrivende stund er det ikke koldt – sådan
en 7-8 grader om morgenen – men mørket luner ikke.

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Tove Bitsch Antonsen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Esajas 12
 2. Korintherbrev 1,18-22
 Johannes 3,25-36
Salmer:
 78 Blomstre som en rosengård…
 76 Op! Thi dagen nu frembryder…
 441 Alle mine kilder… (Tostrup)
==========
 325 Jeg ved et lille Himmerig…
 89 Vi sidder i mørket…

I kirken hører vi på søndag Johannes Døber fortælle sine disciple om Jesus, at han
(Jesus) skal større, han selv mindre. Et
klassisk udtryk for ydmyg selvudslettelse.
Johannes Døber fejrer vi her til lands mere som Sankt Hans, og det betyder jo, at
vi slet ikke fejrer (Sankt) Johannes Døber, for heksene og bålet, øllen og bøffen
på grillen er rendt med det hele.
Jo, Johannes er i sandhed blevet mindre.

Søndagens evangelium fra Johannes:
Nu kom Johannes' disciple i diskussion
med en jøde om renselse, og de gik hen
til Johannes og sagde: »Rabbi, han, som
var hos dig på den anden side af Jordan,
han, som du har vidnet om, han døber nu
selv, og alle kommer til ham.« Johannes
svarede: »Et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet
fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde: Jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden,
er brudgom; men brudgommens ven, som
står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme.
Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive
mindre. Den, der kommer ovenfra, er
over alle; den, der er af jorden, er jordisk
og taler jordisk. Den, der kommer fra
himlen, er over alle; hvad han har set og
hørt, det vidner han om, og ingen tager
imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget
imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sanddru; for han, som
Gud har udsendt, taler Guds ord; Gud giver jo ikke Ånden efter mål. Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans
hånd. Den, der tror på Sønnen, har evigt
liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal
ikke se livet, men Guds vrede bliver over
ham.« Joh 3,25-36

Sankthans fejrer vi ved sommersolhverv
– altså når dagens lyse timer er flest. Det
vil sige: Efter Sankthans går det mod
mørkere tider, indtil vi når jul med solens
fødsel i det lille barn, der svøbtes og
”lawdes” (udtales på jysk) i en krybbe.
”Jesus bliver større, Johannes mindre”.
Hvordan gik det Johannes? Han brændte
med profetisk ild (så langt har sankthansbålet ret), og da en profet først og fremmest er en kritiker af magt og magtmisbrug, så lagde han sig naturligvis ud med
kong Herodes, blev smidt i fængsel og
blev henrettet, hvorefter hans hoved blev
præsenteret for kongens hof på et fad.
Johannes blev altså et helt hoved kortere
– og altså også på den vis mindre end Jesus.
Smukt som kirkeår og naturår her hos os
fortolker hinanden.
Bedste adventshilsner RLR

1.

Julens gudstjenester:

Bonus-info: LILLA er kirkeårets farve i de
fire adventsuger og de seks uger i fasten

Juleaften: Tirsdag d. 24. december:
Kl. 13.00 i Roum kirke
Kl. 14.30 i Tostrup kirke
kl. 16.00 i Tostrup kirke
Juledag: Onsdag d. 25. december:
Kl. 10.30 i Tostrup kirke
2. Juledag: Torsdag d. 26. december:
Kl. 10.30 i Roum kirke
Julesøndag d. 29. december:
Kl. 10.30 i Tostrup kirke
Nytårsdag d. 1. januar:
Kl. 14.00 i Roum kirke

Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk

Detalje fra Mathias Grünwald’s Isenheimer-altertavle: Johannes Døber
peger med ekstatisk strittende pegefinger på den korsfæstede Jesus. Den
latinske tekst til venstre for Døberens
hoved siger oversat: ”Ham tilkommer
det at blive større, mig mindre.”
Mathias Grünwald’s altertavle kan
man med fordel studere nærmere,
idet den er et overvældende kunstskattekammer. Prøv en billed-søgning
på www.google.com
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