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15. Argang

FBETI
Mon noget andet ord er

i

stand

til at

gribe

os som dette ord: Fred? Det var derom vore tan-

ker samlede sig i krigens onde år, og det er jo
det selv samme, vi hver dag i disse spændte
efterkrigstider går og flnsker, at usikkerheden og
ufordrageligheden må bringes ti1 ophdr og aflØses af fredelige tilstande både ude og hjemme.
Vi vil så gerne leue vort liv her på jorden i
fred, og når vi engang har lukket vore pjne og
draget vort sidste suk, da pnsker vi også at måtte hutle i fred.
I disse vore rent menneskelige fredsØnsker og
fredstanker indgår således et moment af uforstyrrethed, af ro. Thi fred i almindelig menneskelig forstand betyder I sidste instans, at mennesket huiler i sig selu.
lModsat denne forståelse er Jesu tale om fred.
,Min fred giver ieg eder. Jeg giver eder ikke,
som verden giver.. (Johs. 14,27). Han giver os
sig selv; hans ord og gerning har vi lov at tilegne os. Vi er ikke udenfor aIt dette, men tværtimod omsluttet deraf, som noget vi kan finde
hvile i. Er dette for alvor gået op for os? Ved vi,
for at bruge Jesu egne ord, 'hvad der tjener ti1
vor fred-? (Cfr. Lk. 19, 42). Er vi sllve eller
ligegyldige overfor hans fredstale, og har vi nok
i den fredstilstand. hvori vi - måske - kan
bringe os selv? I så faid har vi he1ler ikke den
fred, som alene kan bevare vore hjerter og tanker, Gudsfreden, som overgår aI forstand (cfr.
.Phi1. 4, 2), d. e., som ikke fuidgyldigt kan beskrives, men som meget veI lader sig opleve.
Fred på jorden har mennesker iængtes efter
både fdr og nu; det er vist tvivlsomt, om den
nogensinde bliver en realitet. Men fred i hjertet
kan vi altid påny opleve. Den skænkes os ved
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troen på vor himmelske Fader og den, han uo-

vor Herre.
Han er uor lred! (Ef. 2, 14).

sendte, Jesus

Mar W. Olsen.

Folkefesten
til fordel for

kirkeindsamlingen og menighedsarbejdet fandt ste'd på kirkegrunden ved Dyssegårdsvej slndag den 4. juni kl. 14-22 i strålende
sommervejr. Dette års festtaler var minister, fru

Fanny Jense'n, som under stor opmærksomhed
talte ved folkemldet kI. 15.

Senere på eftermiddagen gav medlemmer af
,Lyngb:r Folkedanserforening" en fornpjelig opvi"sning i gamle danske folkedanse og 1ønnedes
med et kraftigt og velfortjent bifald.
Som sædvanlig var der mange mennesker

til-

i kafferestaurationen og foran de forboder, som tjente ikke så få penge til

stede både

skellige

dagens gode formå1.

Om aftenen beslrgedes underholdningen af
elever fra Dyssegårdsskolen, idet,Finlandskoret. under ledelse af k.-r. Biarne Kirk glædede
f orsamlingen med det omfattende program,
hvormed koret kort tid i forveien havde haft en
så strå1ende succes i Finland. Det var en virke1ig stor oplevelse, for hvilken der også her skal
bringes en hjertelig

tak til hr. Kirk og hans

flinke elever.

KI. 22 sluttede den vellykkede folkefest med
de spændende lodtrækninger (se nedenfor), og
spBrgsmåtet var så, hvor stort dagens flkononiske udbytte blev. Nu efter sommerferien er
regnskabet omsider afsluttet, og det fortaeller,
at dette års folkefest gav os 2005 kr., der som
seedvanlig fordeles me1lem Dyssegårdskirkens
byggefond og menighedsarbejdets kasse
Til sidst vit vi gerne takke al1e, som ved gaver
elIer kfb, personlig bistand 911er på anden måd-e
har været medvirkende til, at også denne sommers folkefest og bazar fik så smukt et forløb
og gav så pænt et udbytte.
Lodtrækninger:
Broderet dug (IysegrØn) 82.
Bayonneskinke (mprkegrØn) 1.

Amerikanske:

- Jumber (rØd)
Varekurv (b1å) 48. - Broderet pude
89.
- 2269, 3198.
- 97.
(brun)
Menighedsbladet
3481, 2661, 2273,
Sollcriller (MenighedsbLad):
3484, 2847, 2272, 2360, 3366, 3174, 3211.
Store lodseddel: 3201, 673, 5047,483, 1448, 3839'
3312, 5069, 5229, 4099,7899, 4801, 4257, 6668, 443,
5545, 32, 4627, 3635, 5572, 4760,5140, 4656, 6404,

3871, 478, 2514, 1025, 5746, 5689.

UDVALGET

S3,tndens to Hovedformer
Lignelsen om clen lortabte spn vi1 fortæIle os
om syndens to hovedformer i menneskelivet:
Verdslighed og selvretfærdighed. Den fprste begynder mecl 11-ster-r til uafhængighed; den fortabte spn ville r.ær'e sig se1v, stå på egne ben.
Over for Gud viser s1-nden sig i dette, at mennesl<er vil rræle Ham foruden. Faderen i lignelsen
1od den )'ngste son fa sin vilje
og Gud lader
-også os væ1ge, om vi r.i1 have Ham med i vort
liv eI1er ej. Gud ejer- den eftergivende kærlighed. som derfol går ud og spger det fortabte
med den sdgencie kærlig}lecl. Det var tanken onr
faderens eftergivencie, [dende og sdgende kaerlighed, der fik der.i foliabte son til at gå i sig
selv og vende hjern. Det er: ogsa Guds kaerlighed, der skal fa dig. k:ere izeser, ti1 at vende tilbage ti} Ham, orn d.r-r hal foliaclt Ham. Hans kærlighed er Jesus Krisr,,s.
Selvretfaerdighed ser vi l-ros clen ældre broder.
Han mente o,m sig seir'. ai llan r-ai: så god og
Irom. Det ydre r.al også neget pænt men det
indre var råddent. Sadan ei' :let sa tit med "de
pæne.. lVlen det er nu bedle me:i en darlig skal
og en god kerne. Og sa var hans Ioi:irold til faderen blot et kontraktfolholcr. r.ike et sonligt
forhold. At have kontrakt mect Guct er synd
vi frelses ikke ved en e1lel ancien konilakt med
Gud, men ved en f uld og i-rel iollit cver f or'
Ham, hvor vi ikke kan st ar.e en etesie ore.
Der er ikke andet, der kan lleise dig og mig,
end Gucis eftergivende, lictencie og sogende kær-

lighed: Jests Kristts. Den eL kun for syndere,
der vil se og vedgå der-es s!t-t:i. r'eldsllgheden og
og h:Eelires r-rci af den.
setvretfærdigheden
- Pastor E.i;ror Fledelius.
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Hjertets URO
Den fdrste egentlige selvi:ioglaf i i vercienslitteraturen er Augustins ,,Bekendelser«, og man
skal lede 1ænge for at finde magen til dens dybe
selvbetragtning og dens aber-rh jertige klarlaeggelse af et sjælelivs skiulteste iråde. Hele bogen er talt ti1 Gud. so:-t-t I bon, og det er ikke
nogen tom form. den er virkelig skrevet for
Guds ansigt.

I

denne bog fincies de beromte ord:

Du har

til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil
det finder hvile i dig.
Af alle verdens urolige ting er ingen ting så
uroligt som et menneskehjerte, især da i ungdomstiden. Det el vort særkende, at vi ikke kan
standses ved det, vl har naet, men der er noget
i os, som altid higer videre. Et Øjeblik kan vi
skabt os
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yides af nuets glæde og tilfredsstillelse, men
straks er uroen der og peger fremad. "Har til
målet man nået, sætter man straks et nyt". De
stærke strBmme fanger os ind og drager os som
en fjern, sol1ys bakketop. Men når vi har klatret
ti1 toppen, Iigger der nye måI og vinker derude

f

i

anelsens blålige dis.

A1 stor litteratur handler egentlig om denne
uro. Det mættede, tilfredsstillede hjerte er der
ingen, der gider skrive om.
Hvad betyder denne uro? Pessimisten siger,
at den betyder, at vi er bundulykkelige væsener, skabt til en utilfredsstillet higens lidelser.
Den kristne siger med Augustin, at uroen er
vidnesbyrd om vor sjæls hpje herkomst. ,Thi
også jeg er kun her på træk og haver andetsteds hjemme".

Det sidste svar giver en mening i livet, det
fctrste ikke. Skulle det være svært at væ1ge mel1em de to?

Det kristne svar tager ikke lidelsen bort, men
der ligger en mening i den. Uroen er vejviseren
ind i evigheden og derfor i virkeligheden menneskets gode ånd. Den finder hvile hos Gud.
Det bedste, man kan pnske et uroligt hjerte,
er da, at det aldrig må stilles tilfreds med mindre end at nå ,sit sande mål. Der mØder en mange ting, som giver sig ud for at mætte længse1en, men det er altsammen bedrag. Surrogater
for den sande hvile, der alene kan fylde sjælen
med det, den trænger til. Vi skal igennem uroens
iidelser. Men lad den så fpre til det sande måI,
Gud. Og hver gang den melder sig påny, ladden så drive os tættere ind til ham.
Stiftsprovst K. Hee- Atzder sen".

+**

Ubegrænset!
Del findes mennesker. som anser det for

en

svaghed at tilgive en forseelse. Efter den grund-

sæining vilde Gud være den svageste i himlen
og på jorden: thi ingen i himlen og på jorden
tilgiver sa meget som han.

Lars StorbriA.
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Synd ikke mere.
0rhs. 5Ja.).
Det er Herrens ord til dig. so»i ikke er onuendr. Det er ikhe de synder, dr-r begik for år
dag siden, e}ler de synder, du begik i dag e1ler
i går. eller de synder, du er stærkest fristet til
men dei
at gore, Herren advarer dig imod
synd, som el den værste af a11e, at -du ikke har
omvendt clig til ham, i hvis billede du er skabt,
med hvis blod du er kØbt, og med hvis ånd du
er dØbt, så han har frelst hele dit hjerte. Det er
den synd, han slger, du ikl<e må begå. Synd
ikke merei Lad din dor ikke rrære lukket for

Jesus, at ilike noget værre skal times dig. Det
er slemt nok, som det er: at du hprer Jesus kalde
og ikke vil komme. Værre dog, når han engang
skal hpre dig kalde, og ikke vil komme og lukke
himlens dgr op for dig, rnen siger: Gå bortl Jeg

kender dig ikke. Jamen sådan vil det jo ske,
om du ikke omvender dig.
,Skal det vedblivende fortsætte i den gamle
skure?* var der en, der sagde ved et offentligt
diskussionsmØde

da dqt tog invalideråde,t 6-12

- en sag igennem
at snpvle
til stor
- invalid
f ordel or staten, idet vedkoLmmende
gerne dpde, inden kendelsen kom. Vi spprger
også dig, om du vi1 blive ved i den gamle skure
og sn/vle med din omvendelse så Iænge, at det
ikke bliver ti1 noget
og hvad såf Når man er
dpd, så er malr død - ikke sandt? Nej. man er
ikke, så er du enten -evigt i helvede eller evigt i
himlen. Slip dog dine indvendinger og undskyldninger, din selvlavede gudsfrygt, din slØvhed og opsættelseslyst
og kast dig i Frelserens a1'me
de er udbredt
også mod dig og
blev engang naglet til korset også for dig.
måneder
rf

S11nd iklce mere! Det er ogsd Hemens ord ti"l,
os, som er ontuendt. Det skulle vel ikke være
npdvendigt at sige ti1 os. Nede i en af Englands
kulgruber fddtes en dreng, som stadig forblev

nede i gruben, til han var flere år gammel.
Men da han endelig kom op i dagslyset, kunne
intet formå ham ti1 igen at stige ned i gruben.
Thi solen, som han for flrste gang 1ærte at kende, fængslede ham så helt ved sin skØnhed. Sådan har vi det også, som har prpvet at være
nede i verdens og syndens kulgruber, men som

nu er kommet op i nådens klare sollys. Vi vi1
ikke fcr a1t i verden ned igen i smudset og mørket.
Og dogl Den, som synes at stå, se vel ti1.,
- jkke falder. Satan b1ænder os, synden
at han
frister os, og verden lokker os. Vi trænger ti1 at
hpre dette ord af vor Frelsers mund: Synd ikke
mere, at ikke ncget værre skal times dig. Der
er aduarsel t det ord. Leg ikke mere med de fristelser og synder, du fdr har givet efter for og
levet L Borns leg med teendstikker koster landet

hvert år ll-lange miilioner kroner, men det er
sjæIens evige frelse, der står på spiI, når Guds
bdrn leger med synclen. GØr det ikke, kære
Guds barn, n-ren gør som manden, der var b1evet omvendt, og som, når han kprte gennem

byen, korte ad en anden gade, end han pJ.ejerle,
for ikke at komme forbi det værtshus, hvor han
f@r havde siddet og drukket sig fuld.
Synd il:l;e rnere! Der er også, kraft z det ord.
Det skænker, hvad det nævner; det komrner
jo fra ham, som har al magten i. himlen og på
jorden. Og den, som lnommer til Jesus med sin
svage karakter og sin svage vilje, får del i hans
kraft, hans sejrende kraft.

Og der er f orjcettel,se og l,ousang i det

ord,.

Det peger frem mod himlen, hvor vi aldrig mere
skal plette vor rene rbryllupsklædning, aldrig
mere såre et medmenneske og aldrig mere bedrlve vor bedste ven, som er den Herre Jesus.
Pastor Oue Johansen.
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Et enestående Tilbud
Pastor H. E. Wislpff fortæl1er et sted om en
ganske ung mand, der en dag lØb hjemmefra og
.sneg sig omtrord i et skib, sorn netop Iå sejlklart. Men han kunne ikke holde sig skjult ret
1ænge, og efterhånden begyndte han at angre, at
han var rfimmet. Han meldte sig derfor ti1 kaptajnen, og denne fattede medlidenhed med ham,
l,od ham få en chance ti1 at komme i land. Lodsen var nemlig endnu ikke gået fra borde, og

den unge mand kunne sikkert komLme tilbage
med ham. Lodsibåden kom og svingede op på
siden af skibet. Netop i det pjeblik, den var ud
for lodsen, der stod på lejderen, sprang han ned
i båden. Nu var det den unge mands tur, men
han vovede ikke at springe. Han syntes, det var
for risikabelt. Atter kom lejligheden, men stadig turde han ikke springe, og lodslbåden måtte
sejle i land uden ham.
- dage. Skibet stpdte
Dette ,hændte i krigens
senere på en mine, og ingen så mere den unge
m'and. Han havde sin chance, da lodsbåden svingede op langs skib,ssiden, ,men han turde ikke

Gudstienesler og lvløder
September
Torsdag den 7.

kl.

Taler: Israelsmissionær Scheradsky.

k].20: KvindekredsmØcle hos
Olsen, Sondergardsvej 38.

Tirsdag den 12.

fru

ki. 20: Bibeltime. Østre kreds
Dickmeiss, Rebekkavej 7 A, 1. sal.
Vestre kreds hos hr. Jess, Frændevej 25 A,
(Rom. 12).

Tor.sdag den 21.

hos

fru

Oktober
'Iirsdag den 3. kl. 20: KvindekredsmØde hos lru

Appel-Lumstrup, En'aldsbakken 28.
Torsdag den 5. k1. 20: Offentligt mdde hos hr"
Frpkjær-Jensen, L1'ngb1-vej 298. Taler: Pa-

stor Boyen-Rasmussen.

Torsdag den 19. kI. 20: Fæl1es bibelkreds hos hr.
FrØkjær-Jensen. L1'ngb1-r,ej 298. (Rom. 13).

springe.
Je,sus

netop til
står i dag med et tilbud
sige til
dig. Hans dØd på Golgathas kors skulle
alle slægter: Gud elsker dig og vi1 se dig i sin
himmeL. Jesus ddde for at fre se dig og mig fra
Men en gave ma modtages,
syndens straf .
og derfor er vi- evigt fortabt, om vi ikke tager
imod Jesu tilbud ti1 ,os. Hvordan kan du da få
denne gave i eje? Ganske enkelt ved at erkende, at du uden ham står magteslfls, og bekende
for ham a1 den synd, der skiller dig fra harr.

Så får du efter ilrans ord tilgivelse og fred i
din ,sjael.
Gennem tiderne er dette budskab og fred bleve forkyndt for mangfoldige menne,sker, men
langt de fleste har båret sig ad som den unge
mand, der ikke turde vove springet. De ville i
grunden nok være kristne, for de så, det var
det eneste rigtige for at blive lykkelig, men de
turde ikke. De undså sig ,over for deres omgangskred,s, eIler de fandt, at omkostningerne
ved at blive kristen var for store. Måske tænkte
de også, at de ve1 atrtid kunne nå at ornvende
sig. l\1ien det blev aldrig til noget. De levede
Når du,
uden f,red og måtte dd uden håb.
da
som læser dette, nu hdrer Jesu indbydelse,
skyd den ikke fra dig i ligegyldighed, men frels
din sjæ1 og tag imod den fred, der ene kan gøre
et menneske lykkeligt for tid og evighed!
Georg

GeiL.

20: Offentligt mpde hos hr.

l,'rpkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

November
Torsdag den 2. kl. 20: Offentligt mdcle hos hr.
Frpkjær-Jensen. L1'ngb1-r.ej 298.
Taler: Sekretær i Kinamissionen Borello.
Tirsdag den 7. kI. 20: Kvlndekredsn-rode hos fru

Riisager, Ellemosevej 52.
Sdndag den 12. k1. 10: Hojmesse. Pastor Zw\cky,
Trinltat iskirken.

Kirkeuge

i

Dyssegårdskirken:

I. reservekirurg ved Bidr. med. Langvad. I(or-

Onsdag den 15. kI. 20:

spebjerg hospital,

degn llellergård synger.

Torsdag den i6. ki.20: Sognepræst FrpkiærJensen, Tikob. K.F.U.M-sangerne synger.
Fredag den 17. kL 20: Landstingsmand P. A.

Poulsen. Bethesdas sangkor medvirker.
Sondag den 19. kl. 20: H@jskoleforstander, cand.
mag. Frits Larsen, HillerØd. ,Luthersk Missionsforening«s sang- og strengekor underholder.

ki. 20: Bibeltime: Østre kreds
hos hr. Appel-Lustrup, Ewaidsbakken 28.
Vestre kreds hos hr. O1sen, SØndergårdsvej
38 (Rom. 14).

Torsdag den 23.

December:

+*+

Tirsdag den 5. kl. 20: I(vindekredsmpde hos bymissionær Chr. Jensen, Christiansmindevej

Ægte Tro

6,

Troen er en levende, ufortrpden, virksom,
mægtig ting, så det er umuligt, at den ikke
uafiadelig skulle virke gode gerninger.
Luther.

St.

Torsdag den 7. k1. 20: Offentligt mØde ho,s hr.
Frlkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Taler: Pastor Ldnborg-Jensen.

NB. Søødagsskolen. Hver sdndag kl. 13 i Dyssegårdskirken. ALle blr'n er oelkomne!

Ansvarshavende RedaktØr: Pastor Maæ W. Olsen.
Teller, Ifellerup,

