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14. Aargang

Alles Tjener.
Vi gaar nu ind i Fastetiden, som er Kirkens
Foreberedelse til Paaskefesten; og i disse Uger
samler vore Tanker sig om vor lferres Jesu Kristi Lidelseshistorie. Vi mindes, at ,Vor Frelser
gaar til Kors og Grav". Han, om hvem de har

sagt, at han gjorde alle Ting ve1 (Mk. 7, 37),
maatte ende sine Dage paa et Kors, idet han
regnedes blandt Misdædere. For hans Venner og
fBrste Disciple var dette et forfærdende S1ag, ja,
mere end de kunde bære (Lk. 24,21). Han selv

at saaledes maatte det ende;
han skulde falde i ,Synderes Hssndsr'«, og de
vilde lade deres Vrede gaa ud over ham, de vilde tage hans Liv (Mt. 17, 23). Men han tænkte
ikke paa sig selv og sin egen Fordel, han viide
i Lydighed og Kærlighed fuldfdre sin Gerning,
tomme den Lidelsernes Ka1k, der var givet ham
at drikke (1,{k. 10, 3B). Han vilde være alles Tjener, thi ,MenneskesØnnen er ikke kommet for at
lade sig tjene, men for at tjene og give sit Liv
ti1 en Genlpsning for mange« (Mt. 20, 2B).
Vor Herre Jesus Kristus gik i DØden for os.
Han ofrede frivilligt sig selv (Johs. 10,17-18), for
at vi kunde faa Liv og Haab i Eje. Midt i denne
havde forudset,

Vården med dens Modsigelser og Vanskeligheder,
hvor ogsaa vort eget Hjerte kan. fordlmme os
(1. Johs. 3, 20), lyder til voi Trøst og Oprejsning
Evangeliet om Jesu Kristi Freisergerning. Vi har
i Kraft af den en naadig Gud og Fader; vi hal i

Kraft af den vore
evige Livs Haab.

,Derfor, Iad

Synders Forladelse og det

os hoide

Højtid," som Paulus skri-

ver (1. Kor.5, B). Lad os nu, da det igen gaar
mod Paaske, overveje, hvad Frelseren gjorde
for os.
Lad os takke ham for det fuldbragte Værk,
fordi han blev lydig indtil Dpden og udholdt et
Kors, for saaledes at blive a11es Tjener tll clet
evi§e Liv, som Gud i ham har kaldet os ti1'. Da
begynder vi at forstaa, hvad Paasken betyder.
Da faar vi en glædelig Paaske i Jesu Kristi

Navn-

Muæ W" Olsen.
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Lidt kirkelig Statistik.

I{ristus er vor Fred.
I en Tid, da Verden genlyder af Krigslarm og
Rygter om Krig, og Menneskeheden bæver foran
det endnu frygteligere, som truer, i en Alvorens
og Npdens Tid som denne skal det kristne Budskab bæres frem om en Fred, som overgaar a1
Forstand, en Fred, som midt under al Uro og
Angst kan bevare vore Hjerter fra Fortvivlelse
og vore Tanker fra Haal:lflshed.
Medens Folk rejser sig mod Folk og Rige mod
Rige, skal Kristi Evangelium prædikes som det
eneste, der kan skænke urolige Hjerter Fred,
som det eneste, der kan bringe en arm Menneskehed Frelse og kan 1ægge Grunden til en virkelig Folkeforsoning,

Ud af Hjertefreden vokser Modet frem til at
opfylde sin Pligt ogsaa i denne store Nldens og
Farens Tid, til at bringe de Ofre, som kræves,
indtil det yderste, og til trods alt at holde fast
ved Forvisningen om, at intet skal kunne rykke
os ud af Guds Haand.
Kristus er vor Fred. Det er gennem sit Kors,
han har borttaget Fjendskabet og forenet det
splittede. Vor Herres og Frelsers Kors er Fredens
levende Kilde og vort eneste Haab. Men hans
Kors er ogsaa det uafviselige Vidnesbyrd om vor
Synd og vort Hjertes Vranghed.
Kristus er vor Fred. Han aabner for den, som i
Anger og Tro giver sit Hjerte til ham, Adgang

til

Faderen

i

og gennem Syndernes Forladelse.

I

sin Herre har den kristne Kirke trods alt, hvad
der nu skiller FoIk fra Fo1k, sin bestaaende Enhed. Kirkens faste Grund er Fredens Evangelium, Guds Ord og Ldfte i Jesus Kristus.
,IErkebiskop, Dr. Erling Erdem.
Uppsala.

Et nyt

Sogn.

Ved kgl. Resolution af 4. tr'ebruar 1949 er der
oprettet et nyt Sogn i Gentofte Kommune. Dette
Helleruplund Sogn
Sogn
bestaar af Om- som flr laa under Heilerup,
raader,
Gentofte og
Dyssegaard Sogne. Vr. Lrar afgivet den Del af
vort Sogn, der ligger Øst for Lyngbyvej. Beboerne i dette Distrikt skal altsaa herefter anmelde
Fdclsler og DØdsfald, begære Lysning osv. hos
Kordegnen i Helleruplund.
Ønsker man trods Sognedelingen at bevare sin
Tilknytning til Dyssegaard Sogn og Menighed,

kan man lBse Sognebaand til en af
(se S. 1;.

En gamrnel

Praesterne

Bøn.

Herre, jeg beder dig, borttag med din I(ærligheds brændende og sdde Kraft alt jordisk fra
mit Sind, saa at jeg dØr af Kærlighed til din
Kærlighed, du som holdt dig for værdig til at
dØ af Kærlighed til min Kærlighed.
(Fr anctscus Assisieizsis).
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Rud,olf Hansen.

)e*rr

Troens Almagt.
Markus 9, 23.

En Kirkebetjent gik en mlrk Aften ind i den
store Domkirke og rlrte blot ved den elektriske
Knap. I et Nu laa den sklnne Domkirke oplyst
af det store elektriske Lys. Saadan Magt har
den

1i11e,

men levende Tro paa Jesus. Jesus kun-

de sige til den maanesyge Drengs Fader: Alle
TLng er multge for den, som, tror. Da han havde
set sin Dreng, med en maallls og dØv Aand snart
falde i IId og snart i Vand, raabte han i. sin Nld
til Jesus: Jeg tror, hjcBlp min Vantrot I samme
Nu viste Troens Almagt sig, og Drengen blev
helbredt. Til Apostlene sagde Jesus: Dersom I
have Tro som et Sennepskorn, da kunde I sige
til dette Bjerg: Flyt dig herfra og derhen og intet
skal være eder umuligt. Her lærte Jesus sine
Apostle at bruge Troens Almagt, naar de skulde
prædike Evangeliet, helbrede syge og uddrive
onde Aander.

Ti1 Martha sagde han: "Sagde ies dls ikke, at

dersom du tror, skal du se Guds Herlighed,."
Hun saa Jesu store Under og sin Broder levende
igen og gIædede sig over Troens Almagt. Apostlene brugte denne Troens Almagt overfor de
syge. TiI den lamme Tigger ved den skpnne Dpr
sagde Peter: SøIv og Guld

har jeg ikke,

men

hvad jeg har, det giver jeg clig; og nu brugte
han Troens Almagt: ,I Jesu Kristi Navn staa

op og gaal" Peter greb hans hdjre Haand og rej-

ste ham op, og inde

i

Heiligdommen

rundt og sprang og lovede Gud.

gik

han

Paa Øen Malta, hrror Paulus strandede, tog den
fornemste Mand paa Øen, PubIius, gæstfrit imod
Paulus og hans Venner i 3 Dage. Da hans Fader
1aa syg af Feber og Blodgang, gik Paulus ind ti1

ham, brugte Troens Bpn, han blev rask. Jesu
Ord: "Fragt ikke, tro blot!" var Anledning til

i Synagogeforstanderens
en helt ny Aand i dit Hjerte

Underet

Hus. Kære Læ-

ser: Tro paa Jesus, din Fre1ser, og du skal faa

Fred og

Glæde.

-

med Troens

Pastor Philip Boeck.
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Naar jeg faar Tid !
Paulus gjorde ikke Forskel paa Folk, og han
sagde derfor Landshpvdinger saavel som almin-

deiige Mennesker Sandheden.

I en stærkt

per-

til LandshØvdingen Felix om Retfærdighed, Afholdenhed og den kommende Dom
blev han standset af disse Ord: "Naar *jeg faar
Tid, -ri1 jeg lade dig kalde!. (Ap. Gern. 24, 45).
Naar jeg faar Tid
det er usle Sjæles fejge
I[aacle at ryste Sandheden
af sig. Paa den Maasonlig Tale

de er Guds Aands Arbejde paa en Menneskesjæ1 ofte blevet hindret. Naar jeg faar Tid. Det

saa venligt, som om det ikke var Uvilje,
der laa bag
og er netop derfor farligt. Modstanclen mod- Guds Kald skjuler sig her under
15-c1er

Hoilighedens Ktædebon.

Naal jeg faar Tid
den kommer
- hvor Fornfljelser,aldrigl
A]lerrnindst i en Storby,
Selskabsliv og maaske ærIigt og dygtigt Arbejde tager c-,e flygtende Timer og Minutter. Dage bliver
til Aar, og inden man var klar over det, var
Haarene graanede, og Døden stod foran en, måaske endda saadan, at der slet ingen Tid blev til
Fcrberedelse. Der er mange, hvis Livstraad klipiies ovef i et Nu, ak, der er ogsaa mange, som
kcin saa dybt ind i Syndens Elendighed, at al
Længsel efter Gud dØde

i

komme i Jesu Navn. Er Jesus da ikke Synderes
Ven? Vi1 han ikke ogsaa være din, Frelser? Jo,
du ved godt, at dette er en troværdig Tale, vel
værd at modtage! Vær ikke vantro, men troendel

Men er du ikke troende og derfor ufrelst, da
bed Gud om at omvende dig og give dig Den
hellige Aand; Gud giver gerne dem, som beder
ham derom. Uden Tro er det ulnuli.gt a.t behage
Gud. Det vantro Menneske er fortabt her i Li-

vet og gaar eurgt fortabt
det er Guds Ords
- Lov at v€ere mere
klare TaIe, og vi har ikke
barmhjertige, end Gud er.
SØger et Menneske ikke Gud her i Naadens
Tid, hvor Gud i sin store Kærlighed kalder os
ti1 den levende Tro, er der ingen Omvendelse
efter Dflden, men kun Guds Vredes Dom.
Derfor, om du, min Laeser, vil dit eget Bedste
og hvem vil ikke det?
da spg Gud, fpr det
-er for sent. I Dag er Naadens
- Tid, i Dag er Gud
at finde, nu kan alvorlig FIid hans milde Hjerte
finde. Op til Angers Graad, og efter Jesus jagl
Men snart, det er mit Raad, nu hedder det i Dag.
Hele Ugen vi1 han bære

din og min;
Indtil han, sit Navn til lEre,

Os og Byrden,

deres Sjæ1. Og hvis

tror, at Syge- og Dødslejer egner sig til
On-l.ende1se, tager man feji.
iiaar jeg faar Tid
og saa tror Mennesker,
at cie Aar derefter, -uden at noget er gaaet i
Str-kker, kan vælge at tjene Gud. Umuligt.
Solen Kierkegaard taler sandt, naar han siger,
at jo længere Overvejelsen bliver, mens Vafuet
ucisættes, desto mere fjerner et Menneske iig
fla Gud. I Aandslivet er der ingen Stilstand: del
g.rcle maa gdres straks, straks det er erkendt,
det lar-ere har sin Styrke i at trækkes ud."
l(ae.r' jeg faar Tid
tag Tiden i Dag. Bøj
- om Frelse,
dine Knæ, bed Herren
og G;d vii
veci sin _Helligaand ogsaa gøre dig, Stlvets Barn,
tll Er-igheclens Barn.
n-ran

tager Gud paa Ordet. Se dog, hvor mange der
blev hjulpet af Jesus, da de kom til ham i deres
N@d! Tro ikke, at du ikke kan være bekendt at

Baerer os ind

.

i

Giæden sin.

A.

Westhausen,

Pastor emer., Kflbenhavn.

.,

Biskop Ar.el Malmstrøm.

SØG GT]D !
Du vendte min Sorg til Dans, løste min Sørgedragt,

indhylled mig

i

Gleede.

jubler Forfatteren af den 30. Saime i
dybt bedrØ\-et, men han raabte ti1 Gud, og han ,kaldte ham
til Lir:e fra Gravens Dyb". Er det da underligt,
at han jublende takker Gud?
Hr,or er det dog skønt at mlde Mennesker,
der har oplevet, at Gud,. hjalp dem og vi1 være
Saaclan

Da.,-icls Salmebog. Han havde været

det for: a11el Jo, det kan hjeelpe at raabe til Gud,,
naar rran er i NØd. Vor himmelske Fader opfordrer os dertil. "Kald paa mig paa Nldens Dag,
og jeg vil udfri dig, og du skal ære mig.n ,(6p
hid til mig alle, som er besværede og lider Mpje,
og jeg vi1 give eder Hvile,* sagde Jesus. Kære
Læser, er du i Nød, føIg da Guds Raad og Opfordring i Ordet: ,Gaa ind i dit Kammer og 1uk

din Dpr og bed tii din Fader, som er i Lflndom,
og din Fader, som ser i Lflndom, skal betale
dig." Opsaet det ikkel Den store Tro er den, der

Kender De denne Mand ?
Han huskede at rakke ned paa alt og alle.
Adrig var noget gjort godt nok. Alle andre var
egoistiske og uærlige og havde lave Motiver.
IJan glemte, at han selv boede i et Glashus,
eller som Bibelen siger det, han saa kun Splinten i den andens Øje, men lagde ikke Mærke
til Bjælken i sit eget.
IJan huskede at jamre over Regnen og jamre
over Solen, at sukke i Varmen og' sukke over
Kulden, at klage, naar han var rask, og k1age,
naar han var syg, at surmule over Kaffen og

Tobakken og Margarinen.
I{an g'temte at sige Gud og Faderen Tak for
a1le Ting i vor Herres Jesu I{risti Navn.
IJan h.uskede at sikre sig Plads i Biografen og
stcd gerne i Kd efter en Billet, men
}Jan glemte at hpre Guds Ord.
Han huskede, naar nogen skyidte ham noget,
han huskede at udnytte enhver Chance til at
tjene Penge, ogsaa paa andres Bekostning.
Han glenfie Ordet: Hvad gavner det et Menneske, at han vinder den hele Verden, naar han
maa bPde med sin Sjæ1.
Han huskede at faa sine Forsikringer (baade
Livs- og Ulykkes- og Tyveri- og Brand- og Ansvar
osv.) i Orden, han betalte sin Sygekasse-og sine Kontingenter. Han sørgede ogsaa
for sin egen Begravelse, men
Han glemte Euighed,en.
Husker De, hvorledes det gik den rige Mand,
der giemte sin fattige Næste? (Se hos Lukas
Kap. 16, 19-31).
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Husker De, hvorledes det gik den rige Bonde,
som glemte Gud? (Læs hos Lukas Kap' 12,
16-20 ).
Husker De, hvorledes det gik de 5 Brudejomfruer, som havde glemt at forberede sig ordentligt til Festen? (Læs Matthæusevangeliet Kap.
25, 1-13).

Pastor Aa" Kiihle.

paa Geny,,n !
rnen
Udtrykket kender vi alle fra vor Færd mel-

Faruel

Iem Mennesker. Ofte siger vi det tankelfist, undertiden med Ønsket om at det maa gaa i Opfyldelse. Sidder vi ved et D0dsleje for at tage
Afsked med en af vore kaere, faar dette Udtryk en egen alvorlig Klang. Det er saa svært
at sige Farvel, især dersom vi ikke rigtig tØr

tilfpje: Paa Gensyn.

Men endnu mere alvorligt bliver det Farvel,
man ofte bliver Vidne til derude i Hverdagslivet, som nu en Dag da jeg kom ind i en stor
Spisestue, hvor jeg gik og uddelte mine Blade

de mange Mænd og samtidig indbØd dem til
Guds Rige, da pludselig en af dem siger meget
hOjt: Den Gud, du gaar og taler om, ham har

til

jeg sagt Farve1 til for længe siden. Ganske stilfærdigt spurgte jeg ham: Hvad svarede Gud saa

ja,
dig, da du sagde Farvel til ham? Naah
han svarede vei ikke noget, sagde Manden.- Nej,
maaske ikke, skyndte jeg mig at sige, for selv
orn du har sagt Farvel til Gud, saa har han
næppe sagt Farvel ti1 dig enCnu.

Nu var det jo kun en af de mange, vil du

maaske sige, der sagde saadan. Al1igeve1 gav
den Samtale mig en Del at tænke paa. For det
fprste, hvorfor siger Mennesker Farvel til Gud,

mon ikke fordi man vil være sin egen Herre?
A1t efter Parolen: Det gør jeg nu, som det passer mig, det er noget, jeg selv bestemmer, jeg
sætter heldigvis mit Hat, som jeg vil.
Dernæst: Hvad fØrte dette Farvel saa tii?
Blev Mennesker rrron bedre og lykkeligere af
den Grund? Er du eerlig, maa du svare: Tværtimod. Guds Ord og vor egen Erfaring fortæller,
at Ulydighed mod Gud aitid medfdrer Lidelser,
altid; ligesom Frafald fra ham uvægerlig med-

flrer

den evige Fortabelse.
Saa er dette Farvel ti1 Gud da Aarsag til al
den U1ykke, d.er fplger i. Gudipshends Kp1vand.
Taenk paa Egoisme, Materialisme, Pengebegær,
sanseligt Begær og meget andet, der truer med
at Ødelaegge vort Folk, ja, os aIle, altsaa ogsaa
dig.

I\{ed, disse Kendsgerninger for Øie maa vi indrdmire, at kun et eneste kan redde os, nemlig
den Aandsmagt, d-er hedder Gud. Han forma.ar
at orncianne hele Samfundet saavel som det enkel.te Menneske, altsaa ogsaa dig, dersom du
giver ham Lov dertil. Sig Gnd Tak for dit gode
Helbred, din faste Stilling, dit Hjem og dine
kære, men byg frem for alt ikke din Fremtid
paa noget af det, thi en Dag har du det ikke

mer, men byg paa ham, der i Gaar og i Dag er"
den samme, ja ti1 evig Tid.
Husk den Fader, der stod i Deiren og spejdede
efter Spnnen, der drog ud i Verden for at more

sig, men da han blev træt og vendte tiitlage,
sulten og pjaltet, saa bpd Far ham velkornn'Ien
hjem og genindsatte ham i Faderhjemmets Rettigheder. SØnnen sagde Farvel, men Far sagde
paa Gensyn. Saadan er Gud
ogsaa i Dag. Tag
imod ham og du er frelst - for evigt. Eiler
- ham fra dig og du
skyd
o frygtelige Tanke
for evigt.
er fortabt
Chr. Jensen.

MøDE
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Marts.

Kl. 20: Offentligt MØde i
Taler: Pastor Zwtcky.
Emne:,Flugten fra Virkeligheden..
Søndag den 13. Marts KI. 10: HØjmesse i Dysse-

Torsdag den 3. Marts

Dyssegaardskirken.

gaardskirken. Prædikant: Generalsekretær,

Pastor Erik Jensert.
Torsdag den 17. l{arts

KI. 20: Bibeltime. Østre
Kreds hos Hr. Appel, Evaldsbakken 28.

Vestre Kreds hos Hl. Wol,Ler, SØnderdalen
5 A (Apost1. Gern. Kap. 20).

April.
Torsdag den 7. April KI. 20: Offentligt I\tdcle i
Dyssegaardskirken. Taler: Pastor BayenRosmassen. Emne: ,n'Ioderne Hedenskab og
Nutidskristendom " .
Torsdag den 21. April K1. 20: Bibeltime. Østle

Kreds hos Hr. Lundbye, Merianvej 22.
Vestre I{reds hos Fru Eraertsen, Sdndercialen 24. (A.postl. Gern. Kap. 21).

Mai.
Torsdag den 12. NIaj K1.20: D.II.S. [Iøde i
Dyssegaardskirken. Taler: Kinamissiouær-,
Frk. Olgo Christensetl.
Torsdag den 19. X aj K1. 20: Bibeltime: Østre
Kreds hos Hr. Riisager. Ellemosevej 52.
Vestle Kreds hos Hr. Arkitekt Ch,rister,sett,
Sond,erengen 34 A. (Apostl. Gern. Kap. 22).

Juni'
Torsdag clen 2. Juni K1. 20: Offentligt lttode i
D1-ssegaardskirken. Taler: Pastr:r Grinderslea-. Emne: ,Hvad er der bag Ddden?.
TorSclag den 16. Juni Kl. 20: Fælles Bibelkt'eils
hos Fru Hansen, Sdnderdalen 34. (Åpostl.
Gern. Kap. 23)"
Sorzdogsskolen:

Hver Søndag i

Dyssegaarll.skir-

ken. Aile BBrn er velkomne!

Ansvarslravende Redaktør: Pastor Møx W. Olsen.
Teller, ITellerup.
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