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modsætninger dog altid l<an være

i besidcielse af

den frimodigireci, den glæde og det usvigelige
håb, som udspringer af den l.rristne tro, der fcrvisser: os om. at vi er vor himmelske laders børn
og ved Jesus Kristus delagtige i hans evige rige.
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Vi kan ikke undveere søndagene. Nfåtte vi altid
};ruge dem ve1. så de bliver os

tii

opbyggelse og

veisignelse.

lvlsr W.

Olsen.

Konfirunander
Børn, som agtes konfir:meret i foråret og efter1961. skal ir:røde tnandog d.7. t',ouemlcer kl. 8
pr:estegarden. Ddbsøttest md medbringes.

året

i

Harrs Thilge Jacabsen,
sognepræst.

Søndagshelg
kold og våd
Sommeren ligger bag os
- og
i'1 er så småt begyndt på-efteråret. Fra ferietiden er vi igen kommet till:age ti1 hverdagen
skal påny leve hverdagens normale liv.

og

\ien hverdagenes lange raekke afbrydes af søni.agene. Den ,.-rgent[ge hviledag kan rri ikke undi'ære. nu mindre end nogensinde, eitersom aiting
er: bler.et så anspaendt og forjaget. SønCagen er
lmidlertld ikke blot er- hztiledag; den er også en
helliEclag. \ri har jo ikke kun timelige behov.
men ogs:i andelige, og disse sidste skai iige

fuldt
ncget

så

daekkes som de første; e11ers mangler der

i vcr

tiivaerelse. For rri lever

jo ikire

af

brød alene. Som hverdagen højrøstet minder os
om timeiighecien, minder søndagene os venligt,
men indtr:engenie, om alt det som ikke er af
denne -.,erden: crn Gud og hans ord. I)erfor indbyder søndagene os ti1 gudstjeneste, tii evangeiiets prædiken og sakramenternes fcrvaitning.

for at vi midt i livets megen kamp og mange

Memighedsbladet
Ved Cen åriige giro-inCsamiing i marts-april
indkom kr. B57-: for dette sn-iukke be1øb bringer
',,i en i-rjertelig tak. \ri har nu penge nok året ud.
I{n:,:

\'//.

Ol,ser,.

Ha-ns Thyge Jacobsen.

Møde i Præsregården
Ior ældre
Tcrsdag c!.22. septentber kL. J.3,.i0

indb5zdes

a1le aeldre mennesi<er i sognet til en sammenkcmst i præstegården. Såfremt vejret er godt vil
vi måske kornbinere sammenkomstei-r med en
i<øretur i en stor ,;§11srr, Soln vognmand Ed,eiskou

med vanlig elskv;erdighed stiller ti1 rådighed.
Alie er veikoninel
Hans Thyge Jacobsen.
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Ingen rnenighedsmøder
Da

vi har meget travlt efterhånden med fortil den nye kirkes indvielse, vil vi i

beredelser

dette efterår ikke arrangere de s,aedvanlige måledlige menighedsmøcler.
Vl viI i stedet for samle sammen tii en festlig
åbning af de nye menighedslokaler i kirkens
krypt og derefter fortsætte som sædvanlig med
disse menighedsmøder, som har været ti1 giæde
for mange.
Hans Thyge Jacobseri.

Afvigte marts beirendtgjorde kommunisterne,
at biskop trVa1sh (69 år) var blevet idømt 20 års
fængsel for spionage og sammensværge1se. Hans
broder dommer Wiiliam Concannon Walsh (?G
år), som stadig bor i Cumberland, ansøgte om
visum for at kunne besøge ham. En tidlig morgen i juli bevilgede et telegram fra Peking hans
ansøgning.

Medbringende en gylden rosenkrans, sendt ai
Mount St. \Iar)'. samt vitaminpiller, konfekt.
klæder og en æske clgarer, blev dommer Walsh
ført ind i sin broders fængse1, hvor en gråklædt
eml:edsmand informerede ham om, hvad der var

lubilæurn
IvIidt i sommerferien, 1. juli 1960, fejrede frk.
E. Rønnenkamp Holst 25 års jubiiæum som sygeplejerske her i sognet. Selvom frk. Holst siden
1. aprii ifjor har haft en anden »ai:bejdsgiver«.

som følge af den ny 1ov om hjemmesygepleje,
betragter vi hende stadig som »r'or menighedssygeplejerske«, så meget mere som hun eiter sin
indtraeden i de nye forhold er blevet medlem af
menighedsplejens bestyrelse.
I dagens anledning overbragte Dyssegaard Me-

nighedspleje ved pastor Olsen (i sognepræstens
fravær p. gr. a. ferie), hr. Chr. Lundbve og frue
sin hjerteligste lykønskning og varmeste tak for
de mange års udmaerkede gerning og skænkede
frk. Holst en stor krystalvase fyidt med skønne
blomster.
M eni gh e dsplej

er

ts

b

esty r els e.

tilladt: Ingen omtale af retssagen, ingen optegnelser, samtalen måtte kun omfatte familieanliggender. Rosenkransen var forbudt. Kun nødvendighedsartiirler var <iet tiliadt at give fan-

Flankeret ai 2 r'agtposter, en faer-rgselsembedsmand og en to1}< mødtes de 2 brødre ved et bord
og begyndte at passiare sammen. Biskoppen sagde. at han delte celle i hospitaisafdelingen med
en 40-å,rlg kineser som kunne engelsk, at han
n-rodtog l<inesrske engelsh-sprogeds blade, og at
han prøveCe at holde sig i form gennem morgengymnastik. Vi gjorde de samme øt'eiser med
l,ores faL«. Han havde ikhe haft tilladelse tii at
1æse messe siden han blev arresteret for 22 måneder siden.

Og såleCes iorløb 1': time og 2 andre besøg.
Ved Ceres sictrte sanrrrenkomst sagde biskoppen
rohgt: »Ingen br1'der sig om at våere i iængse1.
men jeg er ikke u1i-kkeIig. Lad os lægge fremtiden i Guds hånd .
Da l:rødrene b1e\/ ført ud af

-

Genlorening i Peking
Mellem brødrene Jan-res og William Waish er
der kun en aldersforskei på 6t år. De er ud ai
en søskendeflok på ni. De var uadskillelige, medens de voksede op

i

Cumberland, lVId. og senere
på Mount St. Mary's College i Emmitsbur:g, hvor
de begge blev studenter i 1910.

For kort tid siden så de hinanden i et kom-

munistfaengsei i Peking
sandsynligvis for sidste gang her på jorden. For 12 år siden, lige før Nationalistkinas fald,
kom den romersk-katolske biskop James Edward
Walsh tilbage til Kina (efter 18 års missionærvirksomhed der) som leder af det hatolske »Central Bureau«, sorn coordinerer katholsk missions-,
knltur- cg velgørenhedsvirksornhed. I 1955, da
der tilbød sig mulighed for sammen med 21 an-

dre amerikanere at rejse hjem, afslog han
benytte sig af den.

at

vagten, fuigte doirmer Walsh ham med ojnene
fra l:esøgslokalet-. r'indue, og da biskoppen gik
over gården til srn ceIte, l<aldte dommeren på
ham; biskopiren standseie. så sig tllbage og vin1<ede.

»Farvel såi:enge, James«, sagde domneren.
T.

Ilavde H, C. Andersen

Yet?

H. C. Anderserr hal nEeppe vidst noget om p3thanerne. men på sirre rejser har han iruffet
rluhanemedanele. bl. a. i Istanbul, og han fortaeller i »En Digters Bazar« om sit besøg I Sofiarnoskeen, den gamle smukke kirke, som i 1453
blev et musiimsk bedehus. Med sit følsomme

sind var han pinlig berørt ved

at se kirkens

sørgelige fcrvandiing, og han kunne ikke iide.

at en muliah så strengt på ham og de andre
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turister derinde. »Se ikke så r,redt på os,

dr,r

gamie præst.,,, tænkte han, »din Gud er også vor
Gudn.

Ikke så få danske i vore dage siger det samme.
Som bekendt lyder den muslimske trosbekendelse: Der er ingen Gud uden Allah, og Muhammed er hans profet! Altså tror muhammedanerne på Gud, ræsonneres der.
Lad os besøge nogle ai Allahs folk i en Pathaniandsby. Vi stiler hen mod hudjraen, den del
af hjemmet, hvor maendene holder ti1 med deres
gæster. For vi må spørge familiens overhoved.,
om vi har lov ti1 at besøge hans ltas. Vi siger
ikke kon.e, for mange steder i den musiimske
verden gælder det endnu: en mand iian finde
sig i alt, undtagen at man nævner harLs hustrul
Han fø1ger os europæisl<e kvinder ind gennem
porten, men går heldigvis snart igen. Der er altid
en mere fri og fornø.jelig siemnlng i zenanaelne,
når mændene er borte. Her er en talrig familiel
tie generationer bor sammen, og fire svigerdøtr-e
er tilstede, da vi. kommer.
Pathanerne er en smul< nation. med mat-rge
uncltagelser, naturligvis. Her er Cen ene kØnnere
end den anden. Når man ikke gål hen og får et
nindreværdskompieks ved at omgås så megell
si<ønhed. skyldes det. at man ved, at paihanerne
regner 1ys hudfarve for den vigtigste betingelse
for at se godt ud.
Husets :eldste frue er lige blevet faerdig med
sin eftermiddagsbøn og går ned lra bedestedet.
Et sådant findes i de fieste pathaners gårde.
Efier den uundgåelige the og en dagiigdags
h:'ggeiig passiar, spørger en af de unge, om vi
har vore bøger med? Vi tåger dem frem og kommer derved hurtigt tii at drøfte religiøse spørgsmål. I samtalens løb siger den gamle svigermoder (som H. C. Andersen og som der. da også står
i koranei-r): »Vor Gud og jeres Gud er. den samr-ne

l

En af r:anskelighederne ved at tale med patha-

irer o:r1 Gud er, at vi er nødt til at brnge det
salnne puslttuorC, Khru"dai, for Gud, som de
bruger lor deres Gud. Navnet Allah,, sarrt anvendes i xolaneit og I de rituelle bønner, er mere
højtideligt. Når de hører os sige Khri-rdai: Gud,
så tænkel de på Al1ah og lægger Ceres eget mus-

limske begreb ind

i

ordet.

I ikke også.
at der er en Grid. at han er stor og har sl;irirt
himmel og jold. cg at han er alm;egtig, alvidende barmhjertig og forbarmende?« Jo, vi siger det
altsammen; men hvcrdan forklare. at vi mener
Svigermcderen iorts;etter': >:Siger

noget andet med disse begreber end muslimerne? Det, der overflaCisl( set er iighedspunkter,

skaber kun forvirring og blokerel vejen for
sandheden.

Vi spørger dem f. eks., om Al1ah har lovet at
være barmhjertig overfor dem? Dertil kan de
kun svare, som koranen siger, og som alle ved:
>>Han vi1 skaenke sin barmhjertighed til, huem
han ull". Hvis det er AIIahs vilje, og ens skæbne

er god, vii han vise barmhjertighed
ikke.

i

-

e11ers

Guds barmhjertighed ved Jesus Kristus er i
Muhammeds religion blevet til en slags helt

vilkårlig guddommelighed seen gennem fingre
med synd. A1iah er fjern og bryder sig ikke om
menneskenes børn.

Vi vii fortaelle dem, at det er igennem Jesus
vi kender Gud: »Både i koranen og i
evangeliet bliver Jesus kaldt Guds ord, ved I
Kristus,

nok. Det han sagde og gjorde var åltså direkte
fra Gud. Han bragte den åhenbaring, at Gud
eisker os mennesker, som en kær1ig fader elsker
sine børn«.
Den ene svigerdatter udbryder: «Sig dog ikke
at Gud er som en far! Det er altfor menneskeligt.
En far trænger til sønner; Gud er ikke afhængig af nogen eiler noget. Kald jer dog ikke for
den a1mægtige Guds børn!« Svigermoderen prøvede at være forsonende: »Husk, at enhver er
giad for sin egen religion«. Og så begynder en
at spørge os uC, orn vi beder til Gud ligesom
de. Samtaien i en zenana er næsten altid springende. Dels er der rnange. som gerne vil sige
noget. og dels liniber det med at korrcentrere
sig om et emne 1ænge ad gangen. »Jo, vi beder:
men ikke helt scrn I. Vi synes f. eks. det må
være svært at sanle tankerne ti1 bøn midt i
gården, hvor folk går og kommer og laver spektakel. I evangeliet står der, at vi skal eå ind i
vort kammer. når vi vil bede«.
«Jamen, hvis
de andre ikke ser, at der er mennesker,
sotn
linæler for Gud, så får han jo i.ngen ære<,, siger
et par i rnunden på hinanden. »Det kan der måske være noget om«, indrømmer vi, »hvis det
bare ikke bliver den bedende, der høster mest
ære af de tilstedeværende for sin fromhed?«
Dette sidste bliver ganske overhørt! Men måske
de også virhelig oprigtigt ønsker at a:re Allah
ved udvendig gudsdyrkelse.
»Det r,'igiigste for os er, at vi har 1ov tii at

i Jesu navn<<, forklarer vi. >Ilan har sagt,
at han er dØren ind ti1 Gud. Og han har lcvet:
dersom nogen går ind gennem mig - døren - skal
han frelses. Det vil han at alle mennesker skal
vide«. »Åh«, siger den venlige svigermoder, nI
bede

mener, at ligesorn I har en trappe til den øverste
etage i jeres bungalow, så I kan komme derop,
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på den måde er profeten Jesus midlet ti1 forikke?« »Ja, sådan kan det
bindelse med Gud
også siges; e11er som der står i en pustupsalme:
at Jesu kors er en trappe op til Gud«. »Åh, vil
I ikke synge den?« »Det vi1 vi gerne, og vi vil
give jer en 1iI1e bog om Jesu død, som I kan læse
i ro. Så kan vi tale om den næste gang vi ses«.
Da vi er færdige med sangen, hævder en af

det gamle kirl<erum og maner kristenheden

trosbekendelse, engang skal indgå i paradiset«.

og forny vor l<raft. ,Arabietrs Løve'r er stadig

de unge: »Vi tror nu, at enhver, som siger vor
Og en anden nærmest råber: »Jeg opgiver aldrig

En af grundene tii at isiam sejrede i den nære
orients kristne tande. og at kirker omdannedes
til moskeer. var at vildfarelser, sløvhed og ligegyldighed for sandheden havde bredt sig i menighederne, så de biev et 1et b;''tte for Aliahs
vidner.

Gid vi nuierrenCe i<ristne må se faren

steerk.

min tro, om I så skar et stykke kød ud af min
arm!« Svigermoderen søger at berolige: »Men
det er der da virkelig ingen, som tænker på at

folk. Engang blev der givet det svar: »Arabiens
Løve har drukket af Jud,æas hellige kiider, derfor er den så stærk!« Det er de ideer og begreber, Muhammed har fra jøde- og kristendommen, som giver islam xcerdier. l|l,[en sandheden et
ikke komment frem. Det meste af hvad 1\lluham-

fra »Judæa«, er blevet ødelagt
og fordrejet. Det var vel nok de svage og uvidende kristne, der boede i og omkring Arabien
på den iid, som var mest skyld i, at han ikke
fik fat på, hvad evangeliet virkelig indeholdt.
»Arabiens Løve«
Men hvordan det end gik tit
tog Kristus lra mennesker, og nu er det uendelig
svært at iinde døren igen. Kun derigennem å-

at »Hagia Sophza« stod og drørnte om sin store
fortid og måske også om fremtiden,.at den havde
en anelse om, at de udkradsede kors atter sku1le
i:live fornyet, og Alteret blive flyttei fra hjørnet
rrod Mekka og igen indtage sin plads mod øst.
De overkalkede Kristusbilleder og mosaikker fra
den kristne tid er bleuet afdækkede og rensede
af en amerikansk konservator, og Atattirk bestemte

i 1934, at Hagia

Sophia sku11e være muse-

um, hvad den siden har været. Men de store
skjolde, hvorpå A1lahs og Muhammeds navne er
malet, hænger endnu på fremtrædende pladser i

øjnene

FanrtE Paulli.

September
Ons<iag den ?..: Kvindekredsmode iros fru Frøkjær Jensen, LYngb;'r:ej 298.
Onsdag den 14": Fælles bibelkr:eds hcs hr. Appel
Lustrup, E-,valdsbakken 28. (Hebr. 1).
Onsdag den 28.: Offentlig mode hos irr:. Frøkjær
Jensen, Lr.ngb:-r'ej 298. Pastor iensen, Ut-

terslev, ta1er.

Oktober

med h:lr hentet

benbares Gud, Jesu Kristi Fader og vor Fader,
rnen ilcke A1lah.
Det huskede II. C. Andersen åbenbart ik1<e den
oag i Istanbul. Men han tænkte sig i sin fantasi,

i

Møder

gØre«.

På hjemvejen drøfter vi, hvordan det dog kan
være, at Muhammeds l:ere har sådan magt over

ti1

a1vor.

Onsdag den .1.: I{..'indekredsmøCe hos

fru Appel

Lustrup. Et'aidsltakken 28.
Onsd-ag den 12.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Jakobser-i. Alrunevei 24.
Vestre kled: i-los hr. iensen, Sønderdalen 47.
(Fiebr.2).
OnsCag den 26.: Offentligt møde hos

Lustrlrp. Et,aldsbakken

hr. Appel

28.

November
Orsdag den 2.: i{vindekredsrnøde hos frk.
Høeghsrriindevej

O1sen,

23.

Onsciag den 9.: Bibeltime. Øsire

kleds hos hr.

Øster l{ansen, Ilagens A116 25.
Vestre krecis hos hr. Jeppesen, Kildebakkegårds .4'116 11. (Hebr. 3).
Onsdag den 23.: Offentligt møde hos irr. Lundbye, Merianvej 22.

December
Orsriag den 7.: Kvindekredsmøde hos fru JeppeI1.
sen, I(ildeua)<kegårds

^.ile hos hr. P. Geil,
N.B.l Tirsdag den 13. juler,øde
SønderCalen

12.

NB. Søndagsskolen begynder igen efter sommerferien
søndag den 4. septernber kl. t3 i Dyssegårdskirken.
Alle børn er Yelkomne!
Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W. Olsen.

Teller. Hellerup

