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tB. Årsarrs

Decemi:ei rnine:1 står heli i juietorbeledeltegl. Ai r-or n-rar:geartede travlhed tager
sigic på. cien .iuiefest, Soln rirkker stadig n;ern-rere. A1t må r'ære i orden, lorend julen ringes ind.
i\{en iulen el jc ii<ke forst og fremmest geverne,
selskabeiighecten cg ntacien. Julen er samling om
sernes

Derfol ma r.i husKe, at blandt
clet n-regel. s:m skal fcrbereles, er også vcre
sind, der skal 1:erecies til meC and.agt at i1.-tte
ti1 det gamie bucl.skab om. at ,.et barn er os fdrit,
.jLr.lens ev:..nge1i'.rrtt.

en sdn er os gir.eit., (Es.9,6). Julen er irrrns
fflciseisfest, hlis navr-r l:lei.- l<akit Jesri.s, d. v. s.
I:relseren (Ll<. 2. :i).
J',r1en kaii sa let
og ciesva:r're så of te
blirre kun t:l nogie lise
og f1i-gtige stemninger.
gar
i så {ald
rnair gilp ai j,-rIens egent.lige indhold, som er en folkl.ndelse af. at Cen evige, a1rnægtige Gud har taget sig af os. Han kommer
os i mode mecl al sin nådes og kærligheds rigdom i han-r. cler fpdtes ti1 verden julenat i Bethlehems leisestalC (Lk. 2, 7). Vi er ikke overladt
i-i1 os se jr'. men Gi-rds faderhåncl er u,dstnakt
imccl os, og vort borgerskab er i himien (Fil.
3, 20)
fcr Jesu, vor Frelsers sk:,1dl Thi fra
irrl-ir1:en- r.'obsede han op til manddornsgerningen,
den. son, bestod i at være verdens lys (Johs.
B. 12) og iivets brdcl ("trohs. 6, 35) og fuldendtes. da han gav sig selv hen ,ti1 genlf,sning for
rnange« (Mt. 21, 28).
A1t d.ette, som det kristne evangelium taler
Li1 os orn året rundt, tog sin beg5,ndelse i ,den
salige str,rnd, Cen mlC.natstid, vor Herre han
1od sig fdcie". Qg enhver., der i -resu orci og gerning har fundet den grund, .hr.,orpå han opb.vggcr sit håb cg sin frimod,ighed, vi1 takke Gud
iior juien
takke for Frelserens fddsel.
Lad os -da gå julen i. mdll.e med denne inC-
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b;,rdes opfordring: ,Kom, lad os ger ,meci sti1le
sirrd, scrrr hyrcierne ti1 barnet incl, med gliEdesiiirer tai<kr: Gud tol mlskundhed og julebud!"
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julehj:eip til sognets ga"m1e. ensomme og syge.
Iri l:edel a1le beboere orn at tage ve1 imcd biclragslisten, og vi beder enhver'. son på nogen
n'råde er i stanrl dertil, om snarest at meide sig
soili listebeerer enten hos sognepræst iacobsell
(GE 2364) el1er på kirkekontoret (cE 2875).
se g

dr

d

it/I.

incl,.

Prolst C. lJ;'r'rritlrsr,r.

!

ncrrigiredsplejen en husindsamling i vort sogn i
beg;,'nclelsen al decernbel måned med henblik 1:å

s

ve:signet irLi

,r.

i\,Ieci iustitsministeriets tiiladelse foretager

Dg

l'.ilen den iulesang. som irommer lra et hjerte,
der ilnCres over Guds godhed, shal synge er,

enighe

dspr. ej c.

n nytår'sbøn

Vi tror på dig, Gud Fader almægtigel Og
vi takker dig i Jesu navn, l,ordi vi, som ikke
ser, af ham lærer at tr,o. Vor Fader, du almægtige
du, sarn kunne kn;use enhver af os, og
ikke-eet menneske skulle kunne kny derimod,
fordi enhver rnåtte erkerrde, at du handlede kun
efter vor iortjeneste
du som desuagtet ikl<e

vi1, og derfor

i din almagt
ikke kan tvinge eet
til at adlyde og tjene dig; du

eneste menneske
s'om

visselig skaber dig tjenere, men aldrig iimod

vilje
du almægtige, ufatteiigt almaeg- du hvem bjerge a,f synd ikke er
tige Tilgiver,
for hlje at springe over
i Ikistus Jesus, den
korsfaestede, kender vi -dig og tør komrne til
dig med .a1 årets synd og beder dig vise din almagt til at tilgive! Omend vort hjerte anklager
os
vi tror på dig i hans navn! Vor Fader, du
almægtige
vi tror på din faderal-rnagt ti1 ud af
os syndere- at skabe dig velbehagelige rnennederes

,rAlle ting er uruderfwld,e-cc
,Aile ting er underfulde i vor f'relsers inleiuie{est. (Kingo). Thi det underfulde

i vor iule-

fest. er selve budskabet om Guds k.ær)ighed, som
steg herned julenat. Thi hvorfor skr,rtle Gud br.yCe sig om os, så han vi1 oprejse os af vore fald

og fore os

tii li-ret hos sig? HvaC elskeligt

har

mig, siden iran vi1 freise mig?
Jeg ved ik]<e hrror ellel hvoriedes det skulle
r'ære. \ri er elskelige hos Gud, biot fordi Gud
elsker os og ikke a-f nogen anden grund. Og her
står vi ved det store Hoorfor, som altid må ka1de ad vor undren. Vi mennesker spørger ofte
,hvorfor'"; hvorfor l<rinne Gud dog lade dette
skei) Hvor,for sku11e netop jeg miste clet eneste,
jeg havde? Hvorlor skulie dette nyttige menneske gå bort, medens der er noi<, sorn ingen gl:ede eller nytte er til? T{volforl, Ja, sådan kan vi
jo ikke iade være med at spørge, rnen vi gjorCe
vel i en gang in:re1le,ur at vende spflrgsmåIet, så
d,el blev stillet således: Hvorfor skuile Gud dog
eLsl<e os således, at han gav det kostbareste i
himmel og på jord hen ,for vol trelses skylci? Ja,
hvolfol skulle Gud være så god imod os? Det
er et spørgsmåi, som vi heller intet svar får på,
n,en .lo mere rri gi'under over, at Gud har viilet
hnske på os, som han gjorde det, ila det biev
jlri, desmere skal vi fpres ind i det, som er det
indelste i ju1en, cr,en dybe uirdren over, at Gud
har folbarmet sig over skabninger. scrn os. NIen
jo rnere vi rned hyrderne komrner ti.l at undre
os over det, der skete i Bethiehem .iulenat, cies
lil:irere skal vor julesang klinge, ,så a1le Guds
engle uncres på, hvor }:immelsk cie jordiske
lllokker s1:r "
GtLd fundet hos

.

sker, velbehagelige som selve

din enbårne sln!

Vi tr.o.r på dig, som dlbte os til dine kære børn;
du vil ikke slippe os i året, der korrrmer; du vil
baere os som på lrnevinger, hvis wi skal gå gennem lrkener! Vi tror på dig, almægtige Fader,
at d,u ,seiv i dØden ikke vi1 slippe nogen eneste
af os, men flre os frelst igennern, hjem til dit
evige rige
for Jesu skyld!

-

J.

Frelst!

Schepelern.

Lk.

19,

1 lf.

Der er altid en klang af sejr og lykke i Ordet ,freist". Vi bruger det altid for at betegne

det modsatte af underga:ag. I virketigheden er
det nok det samrne som fri. 'Fri og frels.. Og
spro,gbrugen anviser ordet plads

i

alvorlige sam-

Når blrnene får fri kl. 1, fØ1er vi
ingen trang til at bruge det, men når et menneske fries ud af d/dens og ulykkens favntag,
siger vi, ,eller kan vi uden at risikere mjs,forståelse sige: Han blev frelst. Man taler om at
gøre noget med frelst samvittighed, for der står
altid store værdier på spi1, når samvittigheden
menhæng.

trues.

overtolderens hus i Jefor deltagerne vaeret irnvar jo en rig mand, den

Denne begivenhed

richo har måske nok
ponerende. Vaerien

i
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.lirndskendte Jesus var tii stede, og stemningen

nen afiagcle: ,Saligt det hus, som Vor Herre

gae-

greb i derr grard Zachåius, at itan toci veidædighed-en ganske ipbe ai roed slg; han sl"od sandelig
Irem og proklamerede store gaver til byens fattrgfcikl Ja, det har nok taget sig herligt ud aitsalnmen, det var jo ikke noget, man sådan b1ev
rzidne '1.i1 hver dag; det var et festlig minde, rnan

steri. 'Iu'i det rasler :lo necl f aldende ia:rrker.
HavCe vi kun Zachæus' ord, turde vi måske
ikke tale således derom; clet ku,nne jo være blot
en stemningssvingnlng. Il,Ien nu har vi Vor Her-

irenge viile gemme.
De'r var noget iangt mere, siger vor Herre. I

Også til os siger lvfenneskesdnnen: ,Kom nedl
l'ied af den hpie hest! I{ed fra dit ophdjecle stade! Jeg vi1 være hos dig idagl.
,4t stige ned, at mocltage den hcije grest, det
er vejen tii at blive frelst ud af den fare. sonr

hai sLet ikke fået fat på det inderste i sagenl
T:enk jer, at en rnand el ved at indebrænde i
s:t hus. Lige I sidste Øjeblik, scm han er ved at
iiv:eles af røgen, il.kkes det nogle tililende na1r.rer at få ham recidel. Han er frelstl 'Iænk jet'
ei lnenneske. Sorrr1 er faldet i vandet; kræfterie
el ved ai ebbe uC; i-a I sidste pjeblik l<astes er
redningstov ud. tiI harn. Ifan er frelstl
Det er dette, der er sket meC Z:rchallls.
,ICag er der bievet d.et1.e hus frelse til rieil.
,,Thi l,[enneskescinnen er komrnerr for at frelse
det fortabtel. Zachælrs er frelstl
Zach;eus hal altså været i livsfare. Og cler er
ikke spcl af tvivl om, 1-rvori denne faie bcstod.
Der er ikke tvivi or-n, at cl.e fangelipnker, son't
var vecl at lEegge sig om ham, var: at gn1d. Pengene, {ormoCentli,q biide de uretm:essigt og de
::eirnæssiglt erhr-en'ec].e, t).ngede ham meri cieres
s.vncl,rgheci
' srrir-i:j.set. Ucien at f orf lygtige den
fare, sorn pengetle tunlrrei {or os alle uden und-

tagelse, tor det

rr-ra...l<e nok h:evdes, at her har
hoir svævet i livslale. En materialistisk, jordblinden livssk:ebne har -lrr.iet rneci at baste og

bincle ham-

Men cler er heller ikke sk-.-gge af tvivl

om,

hvacl eller hvem det er, sorn frelser ham, river

h:n-r ud af den tilsta.nd, han lal veC at s1'nke
hen i. Det er MenneskesdnDen.
Jordskaelvet i Zachaeus' tilr':erelse tndlecles

mecl: Stig ned! Sk:,nd dig, det ha.sier': thi ieg

rril ldagl, nu med det samme, besdge ij.igl \-,r-1ei
hei-i uC over det sædvanlige. Ikke en kuncie. s,rt'l
ncjCes ind i den fedtede totrdbod, hvcr det gæ1cler om at pine penge af o{rene. Nej, en c1er.
haider: Kom nedl En, der siger: Jeg vi1 gæste
ciigl En, Cer siger: Koml iclet han selv kommer:
en, clel indbyder, idet han selv er gaest.
Hvorclan dette begyndende jordskælv så vide-

re forlober og oplyser som i iynglimt den sandirecl, :,rt jorcll:unden er det L1s1este, lman kan vaere

ja, clet folbliver a.1le dage en hemmelighed
-me11em harn og i{enneskespnnen. Hvilke ord
c'[er er faidet. irvi]ke indtryk af frihed cg rejsning d.et er, cler har fænget, de'r aner vi ikhe.
l\[en der er meniirg i at synge, som vi gør det
med henblik på et andet besøg, lvlenneskesøn-

res Jesu ord: ,,Idag er der blevet dette hus frelse

ti1 deil.

truer os alie.

Biskop Are!

Il.osenclctl.

Troens betydning
Enhver, der 1æser vore evangelier, isaer da Johan.nesevangeliet,

vil

1ægge mærke

tiI, at

Jesus

atter og atter taler orn troens betyCning. Vi l<:rir
t:enke på cle ord, der er blevet kaidt ,Det liiie
Evangeiium": Således elskede Gr-rd verrien, at han
gav sin spn, den enbårne, for aL enhver, scn-r tror
på haln, lkke skal fortabes, men Liave et evigi
}iv. (3, 16). Og vi kan tænke pii hans orC: ,Den,
som tror på mig, kcmmer ikke til dom, men er
gået over fra dpden ti1 livet" (5,24). Og der lian
nicvnes fiere andre ord, som så afgjort peger på,
at det, som d-et xommer an på, er troen.
I\{en hvad er da det at tro på Gr"rd i Jesus Kristus? Ja. det er dette ene: at tage mo.:1 hans ord
og betro sig tli ham; det er at h-rkke sit hjerte op
for Gud i Jesu navn; det er at bygge hele sit lirr
på, at han vil og kan hjeeipe os at leve vort J.iv
og at sejre over ddden, og del'for er det, at vi fØlger de veje, han har anvist os, og lever veci cle
gaver, han giver os.
lVlen hvad er det da, der sker. når vi sålecles
girrer os herr til ham? Der sker rlet, at så l<an
Guds kraft i Jesus Kristus strømme ind i os, ir-rd
r vort sjaeleliv cg tornv clet og ireise c'let 'rrd :ri

slldens og Cddens vo1d.
Fol mig er d-et såcian. at jeg stactig må komnte
tiiir:ge ti1 .iet, som Jes."rs selv sagcie: ,J6g sr vintr.eet. I er. greneneii (Johs. 15, 5) Det er e,t forLrnrrer'ligt Iigt billecie. fordi det er så levende cg
siger os så t)-Celigt, som det kan siges, at liYet
fra ham er som en strom, der strdrnmer i11d i
vcrt lir- med levendegørende og nzerende kraft,
og at cleraf afhænger hele vort liv i dybeste forstand. Uden at grenen siddel på vintræet cg hen-

ter sin næring derfra, kan den ikke bære frugt.
Det v6d vi så godt allesammen, og det at hetro
sig ti1 Jram og hente sit livs kraft fra ham ticlligt
og sitrde,

ja

a1tid, det er vejen,

vi shal gå. Ved

at

DYSSEGAARDSKIRKEN
I.l,tte

til hans ord og ko,mme til ham i vor bpn og
vi kraften til

Gudstjenester og møder

bel<endelse og ved naciverbcrdet far

iiv og frelse.

Decernber

lJ:r iesr-r disciple kcm tii ham, sådan som Luhas
iortæller det (Lk. 17, 5), r-ned deres bpn orn, zLt
l:ran rrille give dem mere tro, d.a var ciet siki<ert
i lipielsen ,af, at fra ham måtte kraften tii trrr
liomne, d.en måtte fra ham strlmme ind i ieres
1iv, om de skulle nå det, som de gerne vil}e. Og
pli Jesu svar til dem kan vi forstå, at alet, del
sa:::1ig stod for deres tanke. var, at cie clervecl

rnåtte blive dygtiggjorte til den gerning,

han

h:rldtc dem ti1. De havde forsta,et, at det sl;nilc
ske ved, at cteres tro blev st;erk olt ievende. Og
.Iesr-rs gav den-r ret iteri. Når han siger: ,Dersom I
havde tlo sem et sennepskorn, kunne I sige til
cie.ite l\ilorbaerfigentrae: R:,k dig op meC lcde 13
plant dig i havet, og det skulle adlyde eder., s:l
viser han troens magt. Vi rr6ci jo gc.l|, ar; cie1- i cg
fcr sig ii,ke var det at kaste træer i havet, s:-,rt
,Tesus mente var troens opga-Je og mål, ir-ien hrn
vi11e give dem et udvortes udtryk for troens rnagl.

Hvad troen kom ti1 at betyde I discipienes liv,
clet viser hele deres færil. og d.en flu.gt" cteres ger'-

ning bar. Troen blev i cleres liv clen stcle ]rralt,
der kunne gore dem st;eri<e og frimodige i c.ieres
vidnesbyrd, selv om de måtte lide mishancllinger og cidci. Og ciet er dien samnre frurgi, ilien
på ham har båret siden, at der kom glaeile o.q
fred i krrstne menneskers sind, selv om cl.et var'
sv;err: tider, ja selv om dddens truede.

Det er målet for vort liv med Gud i Jesus
Kristus, aii vi i ham kan leve med fred og gleJ.r,e
og clerved hj;elpes ti1 også at gdre en gerning i
hans tieneste.

Paslor

NI. Lr,tt,ltr'l'.

To

Jesusord
Eders hjerte fcrfæ::des ikke. Tro på Gud
tlc på mig! (Johs. Ev. 14, 1).

...q

Onsdag den 2. k1. 20: Krrindekredsrnpcle hos 11'Li
OIsen, Seind.ergarcisve.l 33.
Onsdag den 9. kl. 20: Fælles bibeikred-s hos hr'.
P. Geii, Spnderdalen 12.

Januar

Onsdag den 6. k1. 20: Kvindekledsrncii:ie hos ilrr
Drabi'rzius, Baldrianvej 6.
Onseli:g den 13. ki. 20: Bibeltime.
Østre kreCs hos hr. Øster-FIanse n. iiagr:irs
4116 25.
Vestr.e kreds hcs hr. Sandbcrg-Olsen, Ba:irkebo 1e. (Johs ev. 20).
OrsCag den 27. kl. 20: Offentiigt mode hos irr.

F. Gerl. Scncierdalen 12. Taler: Pastcr. Johansen.

Cnsj.:ig

Februar
cLeit

3. k1. 20: I{vinde}<tedsmcJCe hos

ir-,-r

Er,,'ertsen. SonC-erdalen 24.
Onsclag clen iC. iii. 20: Fælles bibelltreds hos hr'.
Frcjkiær'-,Jensen, Lyngbyvej 2§E. (Jclis. ev.
21).

Ons:iag clerr 24. k1. 20: Offentligt mdde hos hr.
Appel-Lustrup, Ewaldsbakken 28. T:rier:
Pa,storTe,qt

Zrvicky. Emne: Lidt oln Det

gam)e

a.nentes tiIbIivelse.

Onscia.q den

lytarts
3 kI. 20: Kvindekred.smoCe hos

fi:

i_i

Fri-.kiær-Jensen, Lyngbyvej 298.
Onsrlag den 10. ki. 20: Bibeltime.
Østre kreCs hos fru l{o1st, BOgehdj 36.
\iestre ki'eds hos hr. Ervertseit, Sdnrlerdaien
24. (Efeserne 1).
Onsdag den 24. kl. 20: Offentligt mode hcs hr.
C1sen, Spndergårdsvej 38. Taler: pastcr Johs.
Jensen, Utterslev. Emne: Hvacl er det egent1ig, det kommer an på?

April
NE.

+
Dette er det evige liv, at de kend.er ciig, clen
eneste sande GuC, og rlen du udsendte. iesus

Krlstus (.iohs. Ev. 17, 3).
+

Søndagsskolen
haer sdndag ki. 13 i Dyssegårdskirken.
Alle brjrn er meget velkomnel

r-nddes

Sipnclag dert

4.

lt.L. 10: Hojmesse

D;,,sse.qir:is-

sen, Lutherkirken.
Onsdag den 7. k1. 20: KvrnCekred-smØCe hcs

Irr-r

Gei), SPnderdalei.r 12.
Onsdag den 14. k1. 20: Feeiles bibikreis hcs lr'.
0lsen, Sonciergaardsr.ej 38. (Efeserne 2).
Onsda.g den 28. kI. 20: Offentligt mØde hos hr.
Frokjær-jeriser-i, L;.'ngbyvej 298.
En:ne: Josef.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Maæ W. Olsen,
T6110r,

i

kirken. Prædlkant: Sognepr'æst ld. P. Siren-

Eollerup.

