Tostrup – Roum kirker

Helligtrekongertiden 2014

Godt had og skidt kærlighed?

Sidste søndag efter Helligtrekonger
Gudstjeneste i Roum kirke 09.00
Højmesse i Tostrup kirke kl. 10.30

Engang i forbindelse med et dødsfald foreslog jeg salmen ”Søndag morgen fra de
døde” (nr. 406). De pårørende læste den
og sagde, den var for ”mørk” og ”negativ” med ord som ”Hver søndag døden
gyser, mørket skælver under jord…” De
skiftede ikke mening, selvom jeg gjorde
opmærksom på, at det ikke var gyseligt
og skræmmende for os, men for døden og
mørket! ”Død”, ”gys”, ”mørke”, ”skælver” og ”under jord” var måske i sig for
væmmelige ord? Jeg ved ikke… Nogle
mennesker vil ha’, det skal være pænt –
Er det så også sandt eller godt, er det en
velkommen, men ikke nødvendig bonus.

Sognepræst Robert Ryholt
Organist Kristoffer Sloth-Kristensen
Kirkesanger Lotte Føns
Læsninger:
 Esajas 2,2-5
 Kolossenser-brevet 1,25-28
 Johannes-evangeliet 12,23-33
Salmer:
 748 Nu vågne alle Guds fugle små…
 16 O Gud! Hvor er Du mer… (Tostrup)
 289 Nu bede vi den Helligånd…
==========
 192 Hil dig, Frelser og Forsoner…
 673 O Guddoms-sol, fuldstærk…

Men: Hvis døden gyser, bør livet glæde
sig. Skælver mørket, vinder lyset sejr.
Glæde, glæde, glæde! Eller hvad..?

Søndagens evangelium fra Johannes:

Nogle ord har så stor signalværdi, at hvis
du kobler dem med snart sagt hvad som
helst, bliver det, du tilføjer, ikke hørt. Reklamefolk og propagandister lever af den
slags. Derfor åbner ord som ”dialog”, ”tolerance” og andre plus-ord alle døre – og
har desværre også en tendens til at lukke
alle ører, eller i hvert fald: sløve tanken.

Jesus svarede disciplene: »Timen er
kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer:
Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis
det dør, bærer det mange fold. Den, der
elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det
til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min
tjener være. Den, der tjener mig, ham
skal Faderen ære. Nu er min sjæl i oprør,
og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra
denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit
navn!« Da lød der en røst fra himlen:
»Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter
herliggøre det.« Folkeskaren, som stod
der og hørte det, sagde, at det var torden.
Andre sagde: »En engel talte til ham.«
Jesus sagde til dem: »Den røst lød ikke
for min skyld, men for jeres skyld. Nu
fældes der dom over denne verden, nu
skal denne verdens fyrste jages ud. Og
når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil
jeg drage alle til mig.« Det sagde han og
betegnede dermed, hvordan han skulle
dø. Joh 12,23-33

I søndagens evangelium siger Jesus
”Den, der elsker sit liv, mister det, og
den, der hader sit liv i denne verden, skal
bevare det til evigt liv.”
Normalt er kærlighed et plus-ord og had
et negativt ord. Her kæder Jesus noget
som vi opfatter som positivt og godt – at
elske livet – sammen med noget negativt
– tab af liv – og omvendt: Noget meget
skidt og negativt – at hade, sågar sit liv –
skal føre til evigt liv.
Med andre ord: Jesus blander plus- og
minus-ord, plus- og minus-værdier, godt
og grundigt.
Hvorfor gør han det?

1.

Kursus i Ikon-maling!
Fornylig nævnte jeg, at jeg var på et kursus i ikon-maling. Det er mig en glæde at
bekendtgøre, at vi i fem dage i uge 35
(Tirsdag d. 26.-lørdag d. 30. august) afvikler et kursus i ikon-maling i Tostrup
præstegård. Lærer Anne-Marie Valton.
Kurset kræver INGEN særlige kvalifikationer udover lyst og vilje, men der er max
plads til seks kursister. Tre pladser er allerede optaget.
Der kommer yderligere informationer
senere – eller ring til Robert Ryholt på
telefon 86 69 10 03 eller 21 27 16 73
NB! Nedenfor ses et par ikoner af AnneMarie Valton
Nyhedsbreve og kirkebladet kan ses på
vores hjemmeside: www.tostrup-roum.dk
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