Tostrup – Roum kirker

”Hjertets Kampskole”
(se nedenfor)

se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende.« Matt 28,16-20

Torsdag d. 12. juni kl. 19.30 i Tostrup kirke

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

Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist Jacob Græsholt, Hobro
Kirkesanger Stine Ryholt, Tostrup

Hvad er ”Hjertets Kampskole”?!
Det hedder sig, at Jesus blev fristet af
Djævelen. At han uddrev ”onde ånder” og
således ”udfriede” mennesker; bragte
dem tilbage til sans og samling. Sidenhen
i kirkehistorien hører man om eneboere
og munke (de såkaldte ”ørkenfædre” – og
-mødre), der i ørkenen udkæmper voldsomme kampe med dæmoner.

Læsninger:
 Matthæus-evangeliet 4,1-11
 Efeserbrevet 6,11-18
Salmer:
 667 Skulle jeg dog være bange?…
 36 Befal du dine veje…
 678 Guds fred er glæden i mit sind…

Er det altsammen ikke bare overtro?! Det
skal vi passe på med at svare for hurtigt
på, tror jeg. Under alle omstændigheder
gemmer der sig i både Ny Testamente og
i ørkenfædrene m/k en visdom, vi kun
taber ved ikke at lytte til. Det er ganske
påfaldende, hvor velkendte og moderne
deres ord kan føles, når de taler om dæmonerne og de onde eller negative tanker, som dæmonerne indskyder os som
brændende pile.

Trinitatis søndag 2014
Højmesse i Roum kirke kl. 10.00
Sognepræst Robert Ryholt, Tostrup
Organist
Kirkesanger Stine Ryholt, Tostrup
Læsninger:
 Esajas 49,1-6
 Efeserbrevet 1,3-14
 Matthæus-evangeliet 28,16-20

Især i den østlige kirke har man bevaret
en tradition for at ”vogte hjertet” med
rødder i Gammel og Ny Testamente.

Salmer:
 775 Det dufter lysegrønt af græs…
 364 Al magt på jorden og i Himlen…
 29 Spænd over os Dit himmelsejl…
==========
 508 Bryd frem, mit hjertes trang…
 11 Nu takker alle Gud…

”Hjertets Kampskole” er aftengudstjenester, hvor vi søger at lytte til den vejledning, der findes i den kristne tradition:
Både i Bibelen, hos ørkenfædrene, Martin
Luther med flere.
”Hjertets Kampskole” er gudstjenester
med fokus på ro, stilhed, fred, hjertet.
Alle er velkomne.

www.dendanskesalmebogonline.dk
Søndagens evangelium fra Matthæus:
De elleve disciple gik til Galilæa til det
bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.
Og da de så ham, tilbad de ham, men
nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte
til dem og sagde: »Mig er givet al magt i
himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør
alle folkeslagene til mine disciple, idet I
døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at
holde alt det, som jeg har befalet jer. Og
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