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Adresser:
Hans Thyge facobsen,

Dyssebakken 8. Tell. GE 2364. TræI{es bedet Kl.
18-19 (Tirsdas ikke).

Maz W. Olsen,
5 B. f. iv. Tei{. GE 3673.
(Fredaq
becist KI. 12-13.
ikke).,
Klokker RudoII !I ans en,

Residerende Kapellan
Kongeiysvej

Trælfee

Ellemosevej 115, TeIL GE 2875. Træf{es hver Dag
(undi. Torsdag) Kl. 10-13, Fredag tlllige KI, 18-19.

Iæserbakl<en 7, 'IeIl- OR 5227.

Overretssaglører

Hans

Strandvej 110, st. tv.

Menighedsaygepl.
Bøsebøj 36, 1.
Menighedssygepi.
Højsgaards Alle

B

:

redmoee,

Frk- E. Rønnenkamp

me evangelium. sonl st:rdrg fra den kristne meogså i dag. Det er
nigheC l1'del ti1 mennesker
som har fundet
ordet om Gud-s barmhiertighed,
sit højeste udtr'1.}< i vor Hcrre Jesus. hvem han
sendte os. ikl<e for at gå i rette med os, men {or
at hans gerr-ring i iiv og død skuIle være håbet
og flimodigheden i vor tilvaerelse og aitid forvisse os om. at vort mål og rette hjemsted er
Guds rige. I vor dåb er det altsammen skænket
og tilsagt os, direkte og personligt. Lad os fastholcie dette og leve i dette. Og lad os derfor gerne og med åbent sind lytte til evangeliet, når det

Organist Povl !f amburger:,
Meniqhedsraadets Formand

For de fleste mennesker er ordene »saligu og
»saligiredu
de overhovedet forbinder nogen mening med dem
udtryk for noget, som
virkeliggøres i evigheden,
når menneskelivets
kampe. sorger: byrder og modsigelser er bragt
ti1 ophør. Så er hvilen og freden vundet. og
':Lyksalig. iy'ksalig hver sjæl som har fredu, Også Jesus har flere gange benyttet ordet
>salig,r. Vi hører det i hans biaergpreedil<en (NIt.
5.3-i1), og i Lk.11.28 siger han: »Salige er de.
som hører Guds ord og ber.'arer det«. Jesus omtaler altså her en nr-rtidlg salighed. og den indtræder. når et mennesl<e vil høre ordet fra Gud
og holde fast ved det.
Ordet fra Gud er jo det ord. det budskab, sorn
Jesus Kristus forl<vndte iblar-rdt sin samtids mennesker. og det er det samme budskab, det sam-

i kirken hver søndag. (Se side 4).

Sogneptæst

22. hrsans

September 1957

3.

HoIet,

Tel{. HE 6719. Træfles Kl. 13-15.

Iorkyndes for os. Det forkynder os Guds frelse
i Jesus Kristus. At høre det og tro det under
aIle forhold
det er salighed.
Ma:r W. Olsen.

Frk, E. I{ansen.

621, Tell- GE 3151. Træ{fes 13-15.

.==:7-\

)
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Glædens kildespring
Hvis De kommer I kirke den 22. september,
den søndag, der hedder 14. søndag efter Tri,ni(hvor 1ænge siden er det forresten, at
tatis

-

i kirke?) vil De høre den fortæ1Iing fra Det nye Testamente
blive oplæst, som
handler om den mand, der havde været syg i
38 år, og som nu 1å i buegangene ved Bethesdas
dam, hvor der var en heibredende kiide. Den
mand har nok ikke kendt til gIæde i de 38 år,
han havde været syg. Og det er der jo ikke noget mærkeligt ved. Hvem kan være glad, når
man er syg år ud og år ind? Nu er det meget
andet end sygdom, der kan stjæ1e menneskers
glæde. Økonomiske sorger og vanskeligheder for
eksempel. Der bor også her i vort sogn mange
De har været

mennesker, der af den ene eller anden grund har
mistet deres g1æde.
Glæde er et kendetegn på sjæle1ig sundhed.
Vi taler om en sund sjæ1 i et sundt legeme. Når
man er glad, er ens sjæl i den tilstand, den er
skabt tiI. Glaeden er sjælens rette element. GIæ-

den er gavnlig for hele vor tilvære1se i l:åde
legem1ig, sjæ1e1ig og åndeiig henseende. Når vi
er bedrøvede, skranter vor sjæ1. Og dersom vi

ikke igen kan blive glade, ender det med, at vi
bliver mismodige. Mismod er sjaelens sotteseng,
har 6n engang sagt.

I buegangene ved Bethesdas dam Iå der mange
mennesker med forskellige sygdomme. Men der
var eet, der var faelles for dern. De var mismodige. Og så fortæller evangelieberetningen, at de
var en stor mængde. Og
hånden på hjertet
hvor mange af os er i grunden
rigtig glade? Sådan som fisken i vandet og fugiem i luften. Næ,
måske, vil min laeser sige. men egentlig mismodig er jeg ikke
ikke ti1 daglig da. Eller er

det meningen, at- vi skal gå omkring og være

»sjaeleglade«? Jeg er, som man efter omstændighederne kan foriange det af mig. Der er somme,
der mener, at det at være »sjæleglad« er en
slags overspaendthed. Det er jeg ikke sikker på.
Jeg kender en gammel direktør, som har mødt
megen modgang. Men han er virkelig fyldt af
gIæde. Der er mange, der mener, at det sunde-

ste er en tilstand midt imellem fryd og smerte
uden nogen slags indre bevægelse. Altså at vaere
,1igevægtig«. Nuveil I evangeliet om den syge
mand ved Bethesdas dam siges det, at nogle af
de syge var »visne«. Det er den farJ.igste form
for mismod. Hvis vi ikke kender til at kunne
bevaeges af fryd el1er smerte, er der noget galt
på faerde. Så er vi ved at visne. Det er en død-

farlig sjælelige tilstand af mismod, når

sens

man ikke savner glæden, eller man midt i sorgen
ikke ved, at det kan blive anderledes, e11er man
man har glemt, at ens hjerte er skabt ti1 glæde.
og man ikke længes efter g1æden.
Hvad var det, Jesus sagde til manden, der havde været syg i 38 år?
du være rask?«
»Vi1 du være sund?. -,ViI
og det indeholder spørgsmåIet: »Vi1 du være glad?« Og det vllle man-

den naturligvls. Men han var mismodig, fordi
der ikke var nogen. der vil1e bære ham ned i
dammen med det 1ægende vand.
Mismodige mennesker af i dag har det på samme måde. De sukker: ,Bare der var nogen, der
kunne bringe mig ud af mit mismod
bare jeg

vidste. hvor glædens kilder rinder!,, Hvis min iæser har det på samme måde, vll
jeg sige: »G1ædens kilde er nærmere, end du
anef.

«

Der fortælles om et skib ude i det sydiige
Atlanterhar.. der havde opbrugt sin vandforsyning. Kaptainen helste så skibets nødflag, og et
ar-idet ski'b 1<om til. hvis kaptajn spurgte. hvad
han liunne l-r.jelpe med. »Vi har ikke mere fersk
vand.. saqcle kaptainen på det nødstedte skib.
Kaptainer-r på d-et andet skib spurgte da forun,\red
pøsene
I
hvor
dret:
da ikke,
i er? Lad biot
gå uder-i'llorci og øs så op. I er midt i Amazonflodens r-nunding.<
Den nodstedte skipper havde glemt. at Arrazonflodens udløb i Atlanterhavet har fersk vand
mange kilometer ud i havet. De sejlede midt i
fersk i'and og anede det ikke.
Sporger.

min laeser: »lIvor er glædens

l<i1des

r,rclsprir-rg?, Ja, så svarer jeg: »Det har du i dig
seLr'. Øs blot op. Engang i en iivsalig stund blev

du døbt. Da fik du dine synders forladelse. Da

lik

du himmelens Gud

til fader. Da fik

du Jesus

I{ristus ti1 frelser. Ja, da fik du lod og de1 i
Ki'istiis r-ned a1le Guds nådegaver. Da blev du
Kristi medarving til a1 GuCs herlighed. Det er
en kilde. der aldrig løber tøt:. Du skal blot åbne
dit sir-rd og dit hjerte for Gud i Jesus Kristus,
og aI himmelens glæde står ti1 din rådighed. Stå
op og f.'iern mismodets sotteseng. Tilegn dig din
dåbs hele og fulde nåde og tak Gud for, at du
fik et Guds barns rettigheder i og med din dåb.
Så vil du få kræfter til at b:ere de byrder, der
for syndens skyld er lagt på dig. Og gå så til
menighedens gudstjeneste og bøj dine knæ ved
Ilerrens nadverbord, hvor du møder Ham seIv.
din Frelser, og får der bekræftelse på, at du er:
Hans frelste i tid og evighed!<r
Johs. Fereile.
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Bøn trods alt

Tirsdag den 5. november kI. 20: Overpostbud

Der er een ting, jeg under alle livets forhoid
og trods a1le skiftende tanker har holdt fast
ved, og det er mi,n bøn,

Har det somme tider stået for mig som vanvid
at bede, ja, til tider endog som gudsbespotteligt
jeg
a11igeve1 aldrig kunnet siippe den.
-Hvorforhar
kan jeg ikke sige. Måske har jeg ment,
jeg skyldte min døde moder at vogte mit arvegods fra hende godt og bruge det, i stedet for at
sti11e det på museum. Måske det også kan stå
som udtryk for, at hvor stærkt end vantro kan
have rystet mig, har dog troens fundament altid
hoidt
Kai Munk.
!

fadervor
Hver morgen og hver aften beder enhver kristen sit Fadervor. Sådan har det vaeret i gamle
dage. og sådan skal det vedblive at være til dagenes ende. Fadervor forstummer aldrig.
I hr",ert øjebiik Iøfter det sig fra utailige mennesker op ti1 himlen. Det følger solens gang omr<rrng jorden. og så sandt som jorden ikke skal
sluttc sin vandring før den yderste dag, lige så
silikert skal dette Fadervor ikke forstumme. Den
bøn. I{enneskesønnen lærte ntenneskene. er det
ei'igt tonende ord.
\ievn mig et ord, som på samme måde aldrig

iolstumrner! Og Fadervor er l<ristenhedens store,
iæI:es eiendom. Ellers går menneskenes tanker
i s: mi:.nge forskellige retninger; men når siæler: loftel sig op til Gnd, har de alle samme
oli. og F:dervor gør dem alle lige og slutter
aiie krlstne såmrnen i bønnens enhed, alle kristne pa tordens ]ileds.
I1-r'er Cag kn)'tter Fadervor broderbånd omklrng dem a1le: Kongen og tiggeren, barnet og
r-,idingen. Cen s5-ge og den raske, den rige og
cien iattige. den glade og den bedrøvede, den.
soi-n sukker under s1'nden. og den, som jubler
a1le har de samme bøn: Fadervor!
er i- himlenl

o-r'er nåden

dLi scnr

Biskop D. G. Mor,rad (-i

1887).

Sv. H. Madsen: »Fra en rejse
Lysbilleder.

i

Grækenland«.

-

Tirsdag d. 3. december kl. 20: Pastor S. HolmNielsen, Jægersborg kirke: »Skriitrullerne fra
Det døde fi3y.1.
Lysbilieder fra udgravningerne i Jeriko. -

Vi forventer stor tilslutning ti1 disse interessante aftener! Adgangen er gratis og
komnel

aLLe

er vel-

Han,s Thyge Jacobsen.

Uidenskaben og kirken
h{ed de fund, der i de senere år er gjort ved
Det døde Hav. er der rakt videnskaben nye midler til at trænge ind i tiden omkring Jesu fødseI.
»Dødehavsrullernen optager sindene; men det
er ikke let for et almindeligt menneske, som ikke

er

videnskabsmand, at følge med i alle disse
ting. Dertil kommer, at den bibelske forskning
har taget et stort opsving i de sidste halvandet

hundrede år. og hvem har egentlig overblik over

aIt, hvad man her er nået frem til i erkendelse
af? Ja" man fø1ger ve1 med. så godt man kan,
men hvad skal man svare den, som er blevet
anfægtet i sin tro ved at høre om den historiskkritiske videnskabs arbeide?
Det første. man må svare, er, at vi må glaede
os over a1t det, som et kritisk bibelstudium når

til

klarhed ot,er med hensS,n

tiI

Jesu samtid. Vi

har fået en forstand, og den skal vi også bruge,
når vi studerer Bibelen. Tiden bliver levende lor
cs. Og een ting kommer

i hvert fald til at stå

fast: Jesus har levet.
Men det andet. vi må svare, er, at videnskaben
aldrig kan blive mere end et redskab ti1 forståeise af tiden. Hvis videnskaben vil give sig
ti1 at udtale sig om, hvorvidt Gud har åbenbaret
sig i Kristus e1Ier ej, må vi bestride dens ret
dertil. Det er forkert, hvis vld,enskaben vil påtrykke tiiværelsen sin fornuft. for derved laves
der religion på videnskaben. Den historiske
forskning kan ikke afkræfte eller bekræfte
troen.

Menighedsmøder
I

efterårets løb

hedsmøder

i

er planlagt følgende

menig-

Dyssegårdskirken:

Tirsdag den 1. oktober kI. 20: Pastor G. Tiaive,
Hellerup kirke: »16 dage i Sovietunionen«.
Lysbllleder.

-

Og det tredie, der må svares, er, at troen ikke
hidrører fra forskningens resultater, men fra
det faktum, at Herrens Ord korl til mennesker.
og ved Helligåndens hjæIp kommer det fremdeles og skaber tro. Dengang Kristus kom, oprettede han ikke et læseseiskab, men han stiftede en menighed, og i den lyder der en forkyndelse. og der lorvaltes nogle sakramenter: Dåb
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og nadver, og der gør Guds ånd sin gerning i
mennesl<ers hjerter.

Bibelen er kirkens bekendelse, og dåb og nadvelr er vejiedende til forståelsen heraf. Det er
Grundtvigs »mageløse opdagelse«, at der var en
kirke ti1, før skriften blev skrevet, og derfor må
vi stræbe efter at finde den sande kristendom
ud fra det lys, som dåben og nadveren kan vejlede os til
Vartovpræsten J. V. Hoff skrev for mange år
siden: »Jeg kan slet ikke finde rede i kristendommen uden den pagt, som Gud sluttede med
mig i min dåb.« Sådan må også vi sige det. Her

er udgangspunktet. Her er mødestedet. Her

be-

gyndle Gud sin gerning i mig,
Gud har dig fred tilsagt,
da du blev bragt til dåben;
endnu står det ved magt,
endnu hans dør er åbet.
Han byder med sit ord:
»Kom ind, dit sæde tag!«
Ved nådens store bord

Gudsrienesler og møder
Ondsdag den 4.

September
kl. 20: Kvindekredsmøde

hos

Fru Christensen, Kildedalen 13.
Ondsdag den 11. kI. 20: Bibeltime. Østre kreds
hos hr. Lundbye, Merianvej 22.
Vestre kreds hos hr. Roer, Emdrup Kær'vej 14 (Mark. 9, 1-29).
Onsdag den 25. kl. 20: Offentligt møde hos hr.
P. Geil, Sønderdalen 12.
Taler: Kordegn Christiansen.
Mandag den 30. kL 20: Kvindekredsmøde hos fru
Appel-Lustrup, Euraldsbal<ken

Onsdag den 9.

28.

Oktober
kl. 20: Bibeltime. Østre kreds

hos

]rr. Pelelsen. E'llegår'd.r'ei i4.
Vestre kreds hos hr. El'ertsen, Sønderdalen

du er hans gæst idag.
Han er din frelses Gud,
du hzrr hans veibehag.

Dct er hans nådebud ti1 dig igen idag.
Pastor A. Sølltng.

24. (X{ark. 9. 30-50).
Onsdag den 16. <1. 20: Offentligt møde hos hr.
Åppel-Lustrup. Eu-aldsbakken 28. -Taler: Pastor Zu-icky: »Pro{eterne og deres
kaidelse'.
NB. Søizdog clen 27. kL. 10: Højmesse i Dyssegår'dskirken. Praedikant: Sognepræst Paul
Nedergnard, Sct. Matthæu-s kirke.

Kolding.

November

Troen
Tro er tl1tid til den guddommelige barmh'ertighed, som er r:s tilsagt i Kristus og det rneci
både det ene og andet tegr-r. Denne tlitid til
Glrds godhed og barmhieltighed bringer først
hjertet fred. og dernæst opfiaromer den os ti1 at
takke Gud for hans miskundhed. så vi frivilligt
og med gl:ede handler efter lor-ens bud.
Så længe vi ikke tror, er derimod ikke i hjertet nogen sans for Guds barmhiertighed. Op, hvol
der ikke er nogen sans herfor, d6r er der enten
foragt for Gud eiler had til ham. Derfor. hr,or
store lovens gerninger man end gøt,
- er ciet
uden tro, så synder man dog. Pau1us siger det
sådan i Romerbrevet (14, 23): »AIt det, som ikke
udspringer af tro, er s-vnd.« Disse ord viser med
stØrste klarhed troens kraft og væsen.

Philip Melanchtott.
(»Loci communes«).

Onsdag den 6. kl. 20: Krrindekredsmode hos fru
Roer, Emdrup Keervej 14.
Onsdag den 13. kI. 20: Fæ1ies bibeltime hos hr.
Frøkjær-Jensen, Ll,ngbyvei 298. (lvlark. 10.
1

-31).

Onsdag den 27. k1. 20: Offentligt møde hos hr.
I. Olsen, Søndergårdsvej 38.

Taler: Indremissionær Oliver liansen.

G1o-

strup.

December
Cnsdag den 4. k1. 20: Kvindel<redsrnøde hos
Jeppesen, Kildebakkegårds -{116

lnt

11.

Onsdag den 11. k1. 20: Bibeitirne. Østre kreds
hos hr. Frøkjær-Jensen, L1'ngbyvej 298.
Vestre kreds hos hr. Sandborg-Olsen, Bæk-

kebo 16. (Mark. 10,

32-52).

Søndagsskolen
holder ferie indtil videre.

Ansvarshavende redaktør: Pastor Mar W. Olsen.
Teller. Hellerup

