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Bønhørelse
Den sidste aften Jesus var sammen med sinc
1id_e og dØ, sagde han til
deill: ,:Hr'ls I l:eCer Faderen om noget. skal han
give iel det i mit nayn.« Dei er cia ikke m;erkeiigt. at k::isine mennesker undertiCen har følt
sig si;ulfet. nå.r de il<ke knnne føIe sig }:ønhørte.
De s;'nes. at deres bøn var ær1ig og oprigtig, og
dog }--iev Cen ikke hørt. De blev ii<ke fri for

-'\'ennei før iran shuile

Ce'.'es r-r-iocig:ri-rg.

I)e rråede ikke hvad de gerne

vi1le. De r-nå.tte freudeles hære deres byrder.
Der er i,el meruesker, som .i en sådan situation

giver op og siger. at så kan disse gode ord i

evangeliet jo ikke -r,eere rigr;ige. Bedst er det dog
måsl<e engang at lytte til Jesu ord, at prøve på
at se ham enCnu tydeligere, sådan som e\rangelierne skildrer ham for os. Bedst er det nok at
spørge sig se1v, om der måske var rnete krats

g
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det, man stred med.

At vi mere eller

mindre stærkt kræver noget af Gud
- saetter
ham stolen for døren, som Luther engang
sagde,
det er jo ikke bøn. Der er en nerve, sorn dirrer

i a1t, hvad der i sandhed er bøn, nemiig det, som
er udtrykt i ordene: »Ske ikke min, rnen din
vilje.« Hvor den nerve dirrer med, bliver vor

bøn hørt, når tiden er inde dertil.

Jesus disciple bad ham også engang orn, at
han vi11e give dern mere tro. Det måtte da være

en bøn helt efter hans hjerte, thi det var dog
altid troen, han kaldte på. Alligeve1 var det

nog1e ejendommelige ord, han ved den lejlighed

gav dem til svar, og man har ofte grundet over,
hvad hans mening var. Men han viIle åbenbart
minde dem om, at tro og tjeneste hører sam-

men. Når de nu efterhånden ret ko,m i tjeneste
hos ham, der selv var kommet for at tjene
og det med sit liv og sin død
da skulle også
troens verden lukke sig op for dern. Troen er
ikke noget teoretisk, ikke nogle læresætninger,

rnan kan gå hen og Iære udenad, men det er
noget, der hænger samrnen rned at tjene Gud og
være vi)Iig tii at gå hans ærinde. Der-[or kan vi

af de senere beretninger om, hvad Jesu apostle
oplevede, se, at deres bøn ,blev virkelig hørt, d,a
tiden var inde dertil, og tro og tjeneste lykkeligt

forenede sig i deres liv.
Lad os da kun bede i Jesu navn uden at trættes. Er vi så rede til også,at tjene ham og føje
disse ,ord til vor bøn: Du må gerne for mig råde,

giv og tag kun hvad du vii; a1t er kærlighed og
ja, da får vi
nåde når kun dig jeg hører til
det svar, der altid giver os kraft-tit at holde ud.
Det ,svar hedder Gud,s fred. Vi kommer til at
stole på, at vore tider dog er i Guds hånd. Det
gæ1der hele vort liv. Det gæIder, hvad der skal
times os i vort liv. Og det gæider i vor død.
Ait står i Guds faderhånd.
Proust Kr. Afte.
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Fra en ukendt vetden
I et

hovedstadsblad,

fra hvis

redaktionelle

vinduer der er udsigt i a1 sald så højt som til
rådhustårnet, har man fornylig udvist stor beky,mring for kristendommens frerntid. Anledningen var meddelelser fra det russiske telegrarnbureau TASS orn, at russiske videnskabs-

miænd gennern længere tid havde observeret
signaler fra en fjern klode. Og tænk, hvis der

nu virkelig var inteliektuelt 1iv, hvis der virkelig var en intelligens uden for den tilvante menneskelige sfære, så måtte det da få ubehagelige
konsekvenser for dern, sorn endnu holdt fast ved
kristendommen.

Konfirmationsundervisning for Doksne er jo
nok en rneget nødvendig ting. Det føler man ialfald, når man læser slige udgydelser. Lille ven-

ner, den kristne kirke har gennemgået værre
kriser end den, der kunne forårsages ved, at
russiske videnskabsmænd virkelig havde observeret signaier fra en fjern klode. Og kirken har
også
ikke blot gennemlevet, men
- hidtil da - det
overlevet kriserne. Tænk, hvilken rystelse
overhovedet

var for alle datidens

mennesker,

kristne såvel som aldeles ukristelige, at man
blev klar over, at Jorden ikke var flad, men var
rund, og at solen ikke gik rundt om jorden, men
jorden rundt orn solenl Eller da Darwin frernsatte sin teori om arternes oprindelse!
BiLrelens verdenstrillede som naturhistorisk
vejledning har vi sagt farvel til for adskillige
århundreder siden. Og noget bilLede af Gud vil
vi ikke prøve på at gøre os, for det vi1le rned
Bibelens egne ord blive bedømt som et afgudsbi11ede. Men der er i Bibelen en tale om Gud,
en forkyndelse af ham, hvorigennem netop mennesket o,g dets verden bllver sat på plads: »Når
jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og
stjernerne, som du skabfe, huctd er da et menneske, at du kommer ham ihu, et menneskebarn,
at du tager dig af ham?« (Ps. B). Og troens svar
er, at Gud, vor lferre, alligevel kronede mennesket med aere og vaerdighed.

Signalerne

talt ikke

fra den fjerne klode så oprigtigt

ophidsende uC. Det mest interessante

var, at de korn igen med ca. 100 dages mellemrurn, ganske uforandrede. Man sendte uvilkårligt en tanke til disse småspark ti1 kirken, som
med regelmæssige rnellemrum, og uden alt for
store variationer, kommer frem i visse dele af
pressen.

Og det var da måske nok så meget en anfægtelse

!

Eduard, Nielsen.

Møder i
Dyssegårdskirkens krypt
I efteråret afholdes følgende rnøder
gårdskirkens krypt.
Menighedsmøder
Tirsdag den 5. oktober

i

Dysse-

kl. 20: Pastor Orto
i Ar-

IJelTizs (Kildevældskirken). »Blandt danske

gentina« (med en farvefilm).
Tirsdag den 2. november kl. 20: Kordegn Eudolf Hansen (Dyssegårdskirken). »Oplevelser og
indtryk fra en rejse 15.000 km gennem U.S.A.«
(med farvelysbilleder).
Tirsdag den ?. Cecember kI. 20: Pastor If. C.

Lorentzen (Københavns Kirkefond): »Fabriks'
præster herhjemme og i udlandet« (med lysbil:
Ieder).

Ungdomsmøder
Tirsdag den 26. oktober

kl. 20: fhv. minister
Bertel, Dalgaørd. (»Højskoleminder fra Askov«).
Tirsdag den 30. november k1. 20: Kordegn Ruindtryk fra en rejse
km gennem U.S.A.« (farveiysbilleder).

d,olf Hansen: »Oplevelser og
15.000

Møder {or aeldre
Der indbydes til disse møder fredag den 22. oktoiber og (.iVB) tirsdag den 14. december, begge
gange kI.

14.

Dyssegå,rd Sogns menighedsrad og præster.

Menighedslokalerne udlei

es

Menighedslokalerne i Dyssegårdskirkens krypt
er pæner vafme cg tritalende og udlejes ti1 mø
cier fcr foreninger'. institutioner m. m., såve1 po--

litisiie som u.poiitiske.
Lejen er:

Lille

kr.
kr.
kr.

sal

Store sa\,
Begge sale

25,00
60,00
75,00

Der ydes moderation ved sæsonaftaler efter
nærmere overenskomst, ligesom der kan aftales

med undertegnede tilsynsførende vedrørende
servering af kaffe og the med 2 stk. brød å kr.
3,00

pr. kurrert.
Kirketjener

H. BRAUNE
Dyssegårdsvej 98 - SØ 6427
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Ny. konfirmander

ende

De i foråret indskrevne konfirmander begynder deres konfirmationsforberedelse i kirkens

krypt mandag d"en 1.. nouember kl". 8.
Det ny Testamente og Salmebogen skal rredbringes! (Må om fornødent anskaffes forinden).
Præsterne.

Konfirmationer, kon{irmandalter gang o g konfirmandfest
Efterårskonfirmationerne i Dyssegårdskirken
finder sted søndagene den 3. og den L0. oktober,
begge gange

kl.

farvefilm. Vi håber på stor deltagelse!
Præsterne"

Giroindsamlingen
Forårets indsamling
keblad gav os

til

1.663,00

Dyssegård Sogns

kir-

kr.

For dette beiøb bringer vi alle Liidragydere vor
hjerteligste tak.
Ovenstående be1øb er lidt mindre end det ifior
indsamiede. Har nogen endnu girokortet liggende. rril vi med glæde modtage det i udf;,Idt stand,
selr-om det n,-r går rnod efteråret.
ss eg

Veniig hilsen!
år dskirke ns p r ce ster.

Atkitekten og professoren
Da Grundtvigskilkerrs tårn for en dei år siden
blev indviet til gudstjenestehrug, fortaite kirkens nu afdøde arkitekt P. V. Jensen Kiini, ved
festen efter indvielsen om en samtale. han engang havde haft med professor r,rilhelm Andersen.

Litteraturprofessoren havde sagt ti1 arkiteliten: »Ja, De kan sagtens. De arbejder i sten, og
de bliver stående

digt kirkehus,

århundreder og årtusinder. Jeg derimod,

digters ord blot hundrede år efter, at de er talt?«
,Nei, hr. professor! De tager fejl«, svarede
arkitekten. »Jeg ved et ord, som har lydt i flere
tus.inde år, medens kirkehuse er rejst og sunket
i grus igen, Og når der ikke er levnet sten på
sten af min kirke her, da ved jeg, at det ord
siadig vil 1eve, og det er ordet: »Ilerren velsigne
dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse
over dig og være dig nådig! Herren 1øfte sit åsyn
på dig og give dig fred!« Så det er a1ligevel sådan, at der er ord, som er mere uforgængelige
end sten.«
Christtansborg Slotskirkes blad.

10.

dages konfirmander og deres foraeldre til konfirmandaltergang i kirken kl. 19 med efterfølgende konfirmandfest i krypten kl. 20. Her vil
der være faelles kaffebord og fremvisning af

Dy

i

som arbejder med menneskeord, har kun at gøre
med et forgængeligt materiale. Hvem husker en

i

som.

århundreder. Et sådant væIDe opfører, kan blive stå-

En gammel bøn
Ifvor er du, Hellige Ånd, på jorden? De siger,
at du fylder din Ktrke! Og dog, hvor roligt er
der ikke d6r; stiile, ja næsten dødsstille.
Du Herrens Ånd, du som elsker det nye, hvor-

når

vil du forny din kirkes

ansigt? Hvornår

vil

du vise, hvor meget gammelt i den, der må forsvinde og som har lov dertil, for at dens ansigt
igen kan blive nyt, smukt og ungt? Når du vil.
For dit stormvejr forsvinder det gamle og alt
bliver nyt. Når du vil. Og allerede hører .jeg fra
det fjerne de mange iusinde stemmer fra ikketroende Tnennesker:, som forundrede råber: Se,
det gamle er forsvundet, nye ting er blevet tiI!
lvlen endnu er det ofte hårdt, Hellige Ånd, at
tro på dig og pinefulgt er det at føje sit halleluja
til bønnen om, at du vil forny jordens skikkelse.
Heilige Ånd! I\.fenneskene idag er bundne og
ufrie. De er blevet pengenes siaver, mammonsdyrhere. Ho-reriarbejde må de udføre, og de
hungrer som slaver efter brød, efter retfærdighed, efter frihed. Vis os, hvorledes vi bliver frie
for traeldom under bogstaven. Ja, 1ad det atter
storme i din kirke. Lad frihedens banner atter
veje over Guds børn! For at verden må tro på
d.ig, du frihedens og kærlighedens ånd.

K. S.

Gud sorn person
Der var en, der spurgte sådan: Er Gud et begreb eller en person? En anden spurgte: Hvordan skal vi forestille os Gud? Som en person,
og i så fald, hvor er han da? Hvordan ser han
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ud? E11er som en kraft, hvilket ve1 er mere forståeligt? På de spørgsmå1 er svaret: Der er ingen
tvivl om, at der i kirken tales om Gud som person. Det gør der også i Bibelen. Meget konkret
(og otrl man vil groft) kan der i Det gamle Testarmente tales om Gud, som går aftentur i Edens
Have, og som spiser til middag hos Abraham.
Også i Det nye Testarnente, når Jesus taler om
»Faderen, som er i Himmelen.« Men det er også
oplagt, at der er tankemæssige vanskeligheder
ved dette. For os er en person noget afgrænset
og indskrænket, men der tales jo også i Bibelen
om Gud som den i hvem vi lever, rØres.og er
som Ingernann har lært os at synge i morgensangen »I hvert solglimt Gud er

nær.<<

Spørgsmål som: Hvor Gud er og hvordan han
ser ud, kan ikke besvares. Spørgsmå1et er forkert stillet. Vi kan kun tale om Gud i symholer
og bi1Ieder. Men det vi prøver at udtrykke, når
vi siger, at Gud er en person (»Faderen« e11er
»Herren«), er på den anden side aldeles afgørende. En opfattelse af Gud som upersonlig
kraft (som f. ex. elektricitet) er ikke det kristne
gudsbillede. Vi rnener: Gud siger »du«. Han be'faler. Han lover. Han dømmer. Han tilgiver. Og
videre: Vi må sige »du<< til Gud. »Vor Fader, du
som er i himlene.« En vi siger »du« til, og en
som siger »du« ti1 os, kalder vi ud fra vore menneskelige erfaringer for en person. Og i det personlige rnøde med Ham i hans tilsagn og ;befalinger bliver de andre spørgsmåI underordnede
og ligegyldige, måske endda en smule komiske.
Lad mig illustrere det med nogle ord som iøvrigt ikke er kristelige, men er et efter hukommelsen citeret
ord af Buddha.- Han skal have
sagt sådan: Ilvis en mand bliver bidt af en siange, og laegen kommer, så vil patienten ikl<e, før
han lader sig behandle, udspørge lægen orn, hvad
han hedder, hvem hans s1ægt er, hvor han bor
ganske simpelt lade sig hjælpe.
o.s.v.
- men
Kristendom er, at Gud har talt og dermed >)behandler« os. Så er dei ikke afgørende, om vi kan

gøre theoretisk rede for Guds væsen og egenskaber og placering, men om vi vi1 iade os sige
af det ord, der
meget nærgående og personligt
- os, befaler os at eIske, og giver
siger »du-« til
-os 1ov ti1 at tro på hans kaerlighed.
en
Det er et ord, der kommer fra et lijerte
person
en person.
og går ti1 et hjerte

-

-

Domprou s't P. V erner Hamsen.

Møder
AFHOLDES ALTID KL. 2OT ALLE ER VELKOMNE

Åugusl
Onsdag den 25.: Fælles bibeltime hos
Sønderdalen 12. (Joh. 10,22-42),

hr.

Geil,

September
Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos fru Harslund, Sønderdalen 6, 2. sa1.
Onsdag den 8.: Bibeitime: Vestre kreds hos hr.
Sandborg-Olsen, Frændevej

11

A. (Joh.

11,

7_41).

Iy'B. Østre kreds hoider møde den

1-5.

september

hos frk. Mortensen, Ordrupvej 131.
-*'
Onsdag den 22.: Offerrtiigt møcle i Dyssegårdskiikeirs irr1,pt. Sekretær l'liengel-Christensen
f::a Ethiopermissionen taler og viser lysbil1eder.

Oktober
fru AppelLustrup. Ervaldsbakken 28.
Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos hr.
Onsctag den 6.: Kvindel<redsmøde hos

Østei:-Ilaasen, IJa.gens A116 25.

Vestre l<reds hos hr. Jeppesen, Kildebal<kegårds A116 --. (Joh. 1i,45-12,11)"
Onsdag den 2?.: Offerrtiigt møde i Dvssegårdskirkens krypt. Bymission;e:: Jespersen taler.

November
Onsdag derr 3.: Kvindel<r'edsmede hos fru Han-

be:9, Kildc'bukkega: ds -\lle

1.

Onsdag den 1C.: Bibeltime. Østle kreds hos frk.
.Iai<obsen,

Alrunevej

24.

Vestre kreds hls hr'. Jenset-i. SønderdaLen
,.1

47

oh. 12.1l-lA

Onlcr:rg den 24.: Ofientllgt møde

i Dy'ssegårdskir-

kens lir-ii:i. Sogirel-rraest Otto BenrenCt taler.

Deeer:ber
tinsd:rg den 1.: Kvindekredsmøde hos
bclg-C1sen, Fraendevej

11

lru

Sanci-

A.

Onsiag den .15.: iillemøde i Dyssegårdskirkens
krypt. IIr. Gamileltoft taler.

NB. Søndagsskolem
begynder igen efter scrnmerferien søndag den
5. septenrber kl. 1,3. ,{ile }:orn er hjertelig veikomnel

Ansvarshavende redaktør: Pastor Maæ W.Olsen

Teller - Hellerup

