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Folkef esten

udsat

til

og Bazaren

September.

Paa Grund af mange forskeliige Forhold, ikke mindst Vanskelighederne paa
Grund al Typografstrejken, har vi besluttet at henlægge den aarlige Folkelest og
Bazar til Fordel for vor nye Kirke, som
vi ellers plejer at have i Begyndelsen af
Juni, lil lørst i September Maaned. Det
er da vort Haab, at vi til den Tid han
laa arrangeret et godt Staevne. Vi beder
vore Venner om i Sommerens Løb at
tænke paa de nødvendige Forberedelser.

Komit6er.

I Aand og Sandhed
Gud vil dyrkes.
(Johs. Evang. 4. Kap.)

Dette lærte Vor Herre Jesus Kristus,
da han sad ved en Brønd i Samtale med
en Skøge. Det turde han. Hvor mange
af os, hans pæne og ærbare Disciple i
Nutiden, turde gøre noget lignende? Sagen er den, at var der noget, som Jesus
absolut ikke var, saa var det
Farisæer.
- saadanne
Men vi er Farisæere og som
saa uhyggeligt bange lor hverandre paa
vort gode Navns og Rygtes Vegne.
En Skøge - det er vel Typen paa
Uaandelighed og Usandhed?
Men vi er alle a[ Natur uaandelige
og usande,
Gud er Aand, - ieg er Kød og Blod.

12. Aar§anS.

L947.

Gud er Sandhed - jeg lever

i

Løgnens

Verden.

Kød og Blod kan ikke arve Guds
"
Rige", har Paulils sagt" Flermed er peget paa den mest fundamcntaie Kendsgerning at iagtage for ai Tale om et For'
hold meilem l{imlens Gud og et Menneske: at ind i dette kan et l,{enne-

ske ikke selv bringe sig"

Ethvert

Forsøg paa i Tiliid til sig selv eller til
noget ai sit eget
selv det tredste
at ville nirrme sig- til Gud er paa Forhaand et mislykket Forsøg. Synd er ikke
alene at overtraede Guds Bud. I$en hele
et Menneskes Tilstand er i Forhold tii
Gud en .Afstandens, Atmagtens og Syndens Tilstand Af alle menneskelige Daarskaber er den største den at vilie storme Himlen.
Et Forhold til Gud, som hverken er
Fantasi eller Drøm, men Virkelighed, bliver - seivlølgelig - kun til, dersom
Gud vil oprette det.
Det sker lor lvlennesker, sorn, foruden
at have Jesus til Lærer, overgiver sig
til ham som Frelser.
De erfarer Gud som en levende Virkelighed, der griber ind og skaber et nyt
Menneske i dem, som gør Alvor al den

Sindslorandring, hvori

Kristendom-

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,

Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes
bedst Kl. l8-19 (Tirsdag ikke).
Kaldskapellan Max W. Olsen,
Kongelysvej 5 B. l. tv. Telf. GE 3573. Træffes bedst Kl. 12-13. (Fredag ikke).

Klokker Rudolf Hansen,
Ellemosevej ll5. Telf. GE 2875. Træffes
hver Dag (undt. Torsdag) Kl. l0-13, Fredag
tillige Kl. l8-19.

Organist Paul hlarinburger,
Jægerbakken 7. Telf. Ordr.

5227.

Menighedsraadets Formand:

Overretssagfører Hans Bredmose,
Fragariavej

9, Telf. Helrup 4854.

Menig hedssy6ep!ejerske

Frk. E. Hønnenkarnp Flolsi,
Bøgehøj 36, l. Telf. HE 6719. Træffes
13-15,

Kl.
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mens Krav bestaar: at opgive al Selvtillid og alene have Tro til Jesu Kristi
fuldbragte Frelsergerning.
I Jesu Navn at tilbede Gud - det
er at gøre det i Aand og Sandhed.
Og
det er saadanne Tilbedere, Faderen vil
have.

Hans Thyge Jacobsen.

Ond af Luther om
Fsalmesang.
Al

Fortalen

til

hans Sangværk f.ra 1524:

,Det er ikke skjult for nogen Kristen,
tænker jeg, at det er Gud velbehageligt
at synge aandelige Sange. Dette fremgaar ikke alene af Proteters og Kongers
Exempel fra det gamle Testarnente (der
med Sang og Klang, med Digte og alle.
haande Strengespil har lovet Gud). men
ogsaa al, at Psalmernes Brug har fundet
Sted i den kristelige Kirke fra de tidlig.
ste Tider. Ja, ogsaa Sct. Paulus byder,
at man al Fljertet skal synge Herren
aandelige Sange og Psalmer, for at Guds
Ord og den kirkelige Lære paa alle Maader kan trives og øves. "
Og i Forordet til Sangbogen fra 1545
skriver Luther saadan: ,Syng Herren en
ny Sang, synger for Herren hele Verden;
thi Gud har gjort vort Mod og vort Hjerte
glad ved sin kære Søn, som han gav
os til Forløsning fra Synd, Død og Diævel. Den, der med Alvor tror dette, kan
ikke lade være; han maa være glad og
med Lyst synge derom, saa at
kan høre det og komme hid. "

andre

Jeg indfud
og det bliver ogsaa sidste..
Nei, De
til at komme næste A{ien.
- han og
kan tro, det bliver Løgn, svarede
{orsvandt nd ad Døren.
Da jeg næste Aften kom til Mødet, sad
Gudsfolril'gleren llaa 2. Bænk, til min store
irorundlin§. trflcr Mødct gik jeg hen trl
ham og sigde: Jeg vil gerne indby4e Dem
lil I:fiermodc hos N. N., som bor hcr led
Sidrrr al. - Ne.i Talt, svarede harr, og gik
Irrslig [ror1. ]ln Tinrc ef tel bankede de1 paa
L.lorcn til N. N.. det rar Gudsfolnægteren.
han rilde tale med mig. Da vi var blevet
alcne i Stuen, tog han mine trIænde1 og
spurp,ie med itol Angst: Tror De, jeg kan
lrlive frelst ? - Ja, svarede jeg, Kristus
e,' oHsair død fcr Gudsfornæglerc rnen fortrr'I rrri3 nu, hvad De har oplcret. IIan begyndte: Aarsagen til, at j.eg rrar til Møde i -Altes, den kencler De, og det var min faste
I3eslutuing aldrig at komme mere, men saa.i ÅIlerr ikutde'icg Iorskellige Ærinder, og'
da jeg kør'er igennern Skoven, siger jeg til
mig selv: hvorfor kører du i saadan rasende Fart? clct er fordi chl vi1 til 'Møde i Aften
jeg ril ikke; jeg
uej. nej, raabte jeg
-Iioric
tidcre garrskc langsomt.
ia, in-af det,men
saa- var jeg
<1en jeg vidste et Ord
jeg
oppe i stærh Fart
til
ieg kom altsaa ti
'Cudi
- og
je1
Kat0; kan jcg
Møde, og .ieg
har hør'l
hørt
Guds Kald;
ieg hrr
han
lclsl? -"
i,iiå'ri&-ir"
Vi bøiede vot'e ilå^'
Knæ, d;;
- vi'"u,:å;",;';'
glad og lykkelig
og blev glacl
lyrkkeirg
llekendte
brliendte siu
SYnd
sln Stnfl
om hiem,
i Gud. Da han kom
hjem, spurgte hans Koglad ha.r
ne: Hr,ad er
sket.
har jeg
elel der sket,
saa glad
ieA al'ke[,s\arede:
faact
drig
dug set dig
drg før.
faaet
Iør. Han
srarede: Jeg har taaet
jeg
F'red med Gud, og :g har faaet en Bibei,
Bibel, sorn
daeliqe Brød.
Brød. Xære
Kære- Lænu shal være mit daglige
1,æser: Naar en Gudsf ornægter han blive
ir:elst, saa kan du ogsaa
uil du?
- Dinar Nielsen.

tsliv en Kristen.
Det el deiligt at faa Lov at blive en Krislcrr, mederis -men er uttq. Jeg er lykkelig
o'cr'. aI Jesus kaldte paa mig saa tidligt, i-eg
var 18 Aar, cla jeg gai Jesui mit Hjerte, ileter nu 2% Aar siden, og det har været de

i mit Liv. I Begyndelsen
jeg a1tid, naar der blev talt om at
g,rra til Møde cller i Kilke, at jeg syntes, j,eg
vlr for ung til den Slags, det var ikke noget for mig. Nten Jesus vendte lidt efter
lidt mit Hjerte og mine Tanker i en an4en
Iletning, og efter et Par Maaneders trorløb
hrrdt jeg Ever Sondag min Plads i Guds
Hus, mcn halde dog ikke hclt iundet Hvile
i 'l'roen paa Jesus Kristus.
En §ommeraften blev der talt saa stærkt
ti mig om Omvendelsens Nødvendighed,
sorn jeg aldlig havde hør't om før. Jeg blev
isrer gre.Lct aI ror kære Frelsels Ord i Joh.
5. 2i: ,,Sandelig, sandelig siger jeg eder.
den som hører mit Ord,. og tror den, som
sendte mig, har et evigt Liv og kommer ikke til Dom, men er gaaet over fra Døden
til I-ivet". Det gik pludselig op for mig, at

lvkheligsie Aar
sagde

En Gudsfornaegter.
Han sad i Missionshuset og l1'ttede merl
stor Andagt; ved Mødets Slutning gik jeg
hen og hilste paa ham. Hvad er De? spulgte jeg. Han svarede: Jeg e1 Skor,arbejder
og Gudsfornægter.
kan De sotrt
- Hvordan
her og høre Guds
Gudsiornægtei sidde
Ord? spurgte jeg.
skal jeg sige Dem;
- Det
jeg har sa:r ofte sagt
til mine Kammerater,
at jeg hverken tror paa Himrnel eller I{ellede, og nu for et Par Dage siden sagde de
til mig: du tør jo ikke en Gang gaa hen i
Missionshuset; ser De, det er he,1e Aarsagen
til, at jeg er her i Aften, det er første Gang,

_

håm

DYSSEGAARDSKIIiKEN

jeg egentlig altid, inderst inde, havde troet
paa Gud, blot ikke været klar o.ter, at der
skulde en OmuerLdelse til. Den Aften bøjede
jes min,e Knæ og lagde mig i Frelserens
Arme, og gav ham Raadighed over mit I-iv,
han tog imod mig og gav mig sin Fred.
Efterhaanden aaberr..baredes det mere og
mere for mig, hvilken herlig Herre, jeg
havde valgt at tjene, Naar man beder i
Jesu Naln, vi,I han altid hjælpe og vise
Veien frem, snfgn det er aanderiige eller timelige Bekvrnringer man har. Jeg kom ind
i de helliges Samfund os fik der saa gode
Venner, som jeg aldlig for har haft. Det
kan .ikke forklares, hvor hcrligt det er, det
maa €rfares. Jeg synes, at Jesus bliver større for m,ig, for hver Dag, der gaar. Nu er
det blot min Bøn, at jeg maa laa Lor. at
tjene Jesus hele mit Liv, enten det bliver
Iangt eller kort.
.*. Det er slet ikke kedeligt at uære en Kriman behører ikke åt være et Hænge-slen,
hoved, blot mister man helt Lvsten til verdslige Fornøj,elser, de er saa toinme og intetsigende i Sammeniigning med den jublende
GIæde det er at have Jesus som sin bedste
Yen - det er nemlig den eneste rigtige

Gud ske Lov for vore Redningshjem. Mislylikes deres Arbejde end i adskilige Tilfælde, saa skal dette i,irks nedslaa Modet. V,i
har tilslrrckkeligt mange Eksempler paa, al
andre reddes, saa de fra al" r ære en Byrde
lor sig selv, deres Familier og hele Samfundet, kan blive gode F'amiliefædre og hæderlige IIænd, der kan genindlage deres
Pladser i Borgersamlundet og Menigheden.
Maaske lægges der ikhe såa meget Mærke
titr saadanne stilfærdige, genrejste Mænd, sorn

til dem, der falder paany, og som saa naturligvis bagtaler Redningshjemmens og
Arbej.det der
blot for at shaffe sig selv
- paa
et lille Plastcr
Samvittigheden.
Ifør ikke efter dem, men se paa dem, der
virkelig blev hjulpet forcli de lilde hjælpes.

Forgæves Flugt.

Glæde.

Giv Jesus dit Hjerte, medens du er ungf,
du vil aldrig forLryde
-og det, men faa et lvlikeligt og rigl Lj1,
hvis du ikke er ring

mere, saa gi! alligevel Jesus dit Hjerte, inden det bliver for sent, han vil kaste Glans

over din Alderdom.

I

Jesus du min Ven den .bedste,

Jesus, Livet i mit Liv,
lad med dig mig bo og vandre
. og din Aand i Hjertet giv.
:,: Drag du mig tæt til dig. :,:
Ja, o Jesus, gør min Vandring
iil en Yandring helt med dig.
Karin Olsen.

v Det kan hiælpe.
Af

Sognepræst

lllarius ?h.

NieisBtr.

Jeg halde fornylig Besøg af en rask gammel Mand paa 87 Aar, en lille kvik og for-

nø jelig Person, der trods sin hø je Alder
var i fuld Besiddelse af alle sine Aandsevner. Han forta-tte mig, at han for 34 Aar
s'iden harde været en Dranker, d,er var saa

langt ude i sin ulykkelige Last, at han maatte indlægges paa et D,rankerhje m
,,Men," sagde han, ,,der er intet, jeg er
Gud saa taknemmelig for, som det, at han

paa Redningshjemmet skaffede mig af med
denne forlrandede Lyst til Spiritus." Nu
havde han i disse mange Aar ler,et et ordentligt og hæderligt Kristenliv, mens han
uden dette Ophold utvivlsomt forlængst som
en haabløs Stakkel maatte lægge sig i en

Drankers Grav.

i

l

I skal faa eders Svnd at mærke; den skal
4. Mos. 32, 28.
nok finde eder. "
Man kan nok sige, at dette Ord, som Moses engang talte til to af Israels Stammer,
har en d1-ster Klang. Men det svarer ogsaa
tiI en meget alvollig Virkelighed: at intet
Ilenneske kart Iøbe fra sin Synd; før eller
siden skal han nok faa den at mærke; den
vil finde ham til .sidst. Det er der mange, som ikke rigtig vi{ tro.
Og derfor tager de det ikke saa nøje. De
regner med, at hvad de seh har glemt, det
er ude af Verden. Det xan ikke nvtte at
tage Litet saa hojtideligt. Selvfølgelig var
ikke alt, som det burde have været; men
det er jo længe siden, man giorde sin Ungdoms Daarskaber', og der er Iøbet meget

i Stranden siden da. Livet er ikke til
at lere, hvis man skal blive hængende ved
alt det gamle, og gjort Gerning staår nu
engang ikke til at ændre. Og saa ser de
f rejdigt lremad og lader Glemselens Slør
sæuke sig over del. forbigangne,
,NIen det er et Spørgsmaal, om det gaar
an at tage saa let paa Tingene, Der er dem,
som af egep Erfaring kan fortælle en helt
anden Historie
en meget alvorlig Historie om, at der -alligevel kom en Dag, hvor
de samle Synd.er fandt dem og stævnede
dem f or deres Domstol. Intet Menneske
kan }øbe fra det onde, han har gjort. Det
lever videre i sine Virikninger, og det gnaler som en Orm inderst inde i hans egen
Samvittighecl. ,Meget ofte vil det indhente
ham ailerede paa denne Jord. Og i hvert
trald er det os sagt, at paa .den store Dag
viI Gud tale med os om det altsammen.
Der er kun en eneste Maade, hvorpaa et
Mennesl<e kan slipps fra sin Synd, og det
er ved at flygte med den ind i Guds Tilgivelse. Kun den Svnd,, som er angret og
bekend t og tilgi\ el- ved Jesu Kors, er ude
a[ Verden - i Tid og Evighed.
Yand

Su. Rehling.

4
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Til traette og

bekymrede Sjæle.
Jesus siger: ,,Kom hid til mig, ctlle I, som
er lrælte og tgngede al Bllrder, saa skal jeg
giue eder Huile. (Matth. 11, 28).
gode Yenner modtes lraa en Shovvej.
- Io cne
l)en
standsede med sin Trillcbor, hvoli
der laa en tung Sæk Korn, og sagde: ,,Nu
kan 'jeg ikke køre længere, fordi denne
Bgrde er lor slor [or niig, Jig er meget
fræf." Den anden saa smiiende paa ham og
sagde: ,,Kom og lad mig køre cien til Maalet, saa kan dri faa Hrile, og gaa glad ved
Siden af mig." Ilan sagde dern.:rst 1il ham:
,.Kender du-en Bgrde, som er Lungere end
denne Sæk l{orn?" Jo. sr,areclc den første:
,,Del er en sk.iult Sltnd, man bærer i si|
H.ierle og ikkc uil bekerule." Den ondc Samoittighed er vel den tungestB Byrde Sjælen
har at bære. Den kan føre ti'I 'et fortvivlet
Selvmord, som Judas, som forraadtc Jesus.
Den_ka,n ogsaa føre til en Siæ1s Omuendelse
og Frelse ctf Nuade, hvor man vil r'ære ærIig og af Sandheden. Han sagde:,,Jeg-som
levecle ogsaa cngang i cn skjult S'ynd,
gjorde min Sjæl urolig, og min onde Sarnvittighed l"yngede svært paa mit Hjerte. Jeg
havde, som_mange Unge i rore Dåge. levet
mit Liv i Frileveri og Dans og hai'de forlørt en ung Pige og gjort hende ul.ykkelig.
Jeg gik til en kær-troeude Præst og hekendLe under Taarer min storc Sind. Hau
mindcde mig om Jesu Ord: ..Ko;n hid til
mig alle I, som er trælte og lqigede af Burder, saa uil ieg giue eder Huile." Jeg irængte netop til §jælens lluile oq .Ro. Præsten
forklarede mig, at Jesus var død paa Korsel for at uds]ette aile vore Syndeq og jeg
skulde blot gribe denne ufortjenle Noadb 1
Tro. Da vi knælede ned, løste Præstcn mig
fra min Synd, ved at lægge sin Haand paå
mit Hoved og sige: ,,Jeg Lilsioer dig alle dine
Synders Forladelse i Jesu Nauni' Da -o§
ieg
hørte Ordet om Syndernes, Forladelse
troeds det, laldt min Sundebgrde bort, oq
mit urme HjerLc fik Fred oo Hoile." Jeg
kom i et Nu ind i Troens Iykkelige Hrile.
Jeg glemmer aldrig den hcllige Slund, da
Jesus gau mit Sgnderhjerle Troens Glæde
o.g sin forunderlige ]luile i min Sjrl. Naar
Jesus siger: ,,Kom!" skai vi blot l1'dig kom-som
me som ui er, og Jesus er den eneste.
kan give os Sjælens Flvjle, hvor tyngede ri
end er. Siden den Tid hur ieg som Paulus
øuel mig i aL hooe cn gotl SamoilLighed for
Gud og lletttrcskcr. Sorgcn oter en kær a[død kan ogsaa \ære en tung lJ§rde. Jeg
kendte en gammel Professor, som mistede
sin eneste Søn. Han kom til Jesus med sirr
og det blev til hans Omvenstol'e Sorg
delse og Sjæls
Frelse. Han fik l{vile {or
sin Slæl ved Ordet. Allc Tinq samuirkc til
gode lor dem, som elsker Gud. Bekumringer for deL dctglige Brød og Husle je,'er oqsaa en tung Bgrde, som kan lrætte Siælen.

I Bøn til Jesus finder ui Huile. Det gjorde
cn lierd, lroende Mand, som mauglede Penge til sin IIuslcje.
IIan lagde det frem
[ot' Jcsus i Bøn, og -Svaret kom et Par Dagc
efter. En anden Manfl var grebet af Aanden i en af hans Bøger, og som Tak til Jesu.s ftom han netop med Beløbet.
Du trælte Siæ|, kom hid lil Jes.us, og du
skul findr lluila for diu S.iæI, for d"ine monge Bekutnringcr. Jesus hører underfuldl
l)øn. Fr17ol ikke, lro blot.
Philip Boeck,

Præst ved Åarhu;s D,omhirke.

Gudstjenester

og Møder.

MAJ
Tordag den 22. Maj, Kl. 20:
Bibeltime: Østre Kreds hos Hr. Lundby,Merianvej 22.
Vestre Kreds hos Hr. Geil, Sønderdalen 12. (Apostl. Gern. Kap. 4.)
Mandag den 26. Maj (2. Pinsedag)
Omegnsmøde.

Kl. 1430: Gudstjeneste i Dyssegaardskirken: Pastor N. P, Sørensen, Vigerslev,
Kl. 16: Forhandlingsmøde: Generalsekretær Ktihle indleder over Emnet:
"Og naar ieg de lørste Guldkristne
betragter".
Lørdag den 31. Maj, Kl. 20:
Bedemøde i Kirken.

JUNI
Torsdag den 5. Juni:
Eftermiddagsmøde i Ulvedalene.
Søndag den 15. Junir Skovtur.
Torsdag den 19. Juni, Kl. 20:

Fælles Bibelkreds hos Hr. Frøkjær-

(Apostl. Gern. Kap. 5).
Lørdag den 28 Juni, Kl. 20:
Bedemøde i Kirken.

For tunghøre og døvblevne
er der i Sct. Andreaskirken, Farimagsgade,
Gudstjeneste

med Lysskriit og Høreteleloner:
Pinsedag, Kl. l4: Pastor Holmer.
Søndag den 8. Juni, Kl. 14;
Pastor Holmer. Altergang.
Søndag den 22. Juni, Kl. 14:
Pastor Carsten Holmer.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Hans Thyge Jacobsen,
HolgGr Pollrsrn! Tryl
Ksbanhavn N,

