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har statt i förgrunden för ännu ett val.
Oavsett politisk ståndpunkt har det
sagts ifrån, att vi för framtiden behöver
en sådan fond för att trygga, fortsatt väl-
stånd och trygghet för oss, när vi blir
gamla. Jag skulle här vilja peka. på en
annan fond, som det gäller att slå vakt
om. Fonden av andligt g&tt, av guds-
fruktan och kristet liv. For hur sant och
riktigt det är, att varje kristen inte kan
leva på andras tro och andras liv, lika
sant är det, att varje människa är vuxen
ur en viss grund, har en andlig likaväl
som materiell bakgrund. Vi har här i
vårt land bakom oss en tusenårig kristen
tradition, som utgör ränningen i vårt
folks liv, liksom den utgör fundamentet
för all västerländsk kultur. Alla, som
bor här i Sverige, har del i denna tradi-
tion, öser ur dess källa, även när läppar-
na häda, och man föraktfullt förnekar
sin andliga härkomst.

Men den fonden kan förbrukas llka-
väl som en kapltalfond. A. T. P. -fonden
måste Ju ständigt tillföras nya bidrag.
Det är inte värt att slå sig till ro med
att allt nu ar gjort l och med att ett be-
slut är fattat. Var och en måste vara
redo att göra en insats eller - om man
så vill - ett offer. Så är det också med
det andliga livet. De flesta i vårt land
står positiva till kristendomen - det
fick vi reda på genom namninsamlingen.
Det är om vi fasthåller jämförelsen med
A.T.P. ungefär detsamma som att män-
niskor är intresserade av tryggad ålder-
dom. Men alla måste vi vara redo att ge
vårt bidrag. Eljest hjälper vi till att för-
skingra, fonden. Dec är vad mänga väl-
menande och snälla och hyggliga män-
niskor i dag gör med vårt kristna arv.
Det föres inte vidare av sig självt. Det
bäres av människor, som vill satsa något
av sig själva. Kristendom föres inte vi-
dåre i första ha-nd genom att tagas med
i ett partiprogram eller genom fina pa-
roller, inte ens genom myndigheters be-
slut. Kristen tro och kristet liv föres vl-
dåre genom att människor ar villiga att



göra sin egen personliga insats till den
viktiga fondens bestånd.

Vad ar det för insatser, som. då för-
väntas? Au Du skapar en kristen atmos-
far i ditt hem genom bön och andakt.
Tiden räcker för det. Genom att sända
dina barn till söndagsskolan, när de fyl-
ler 4 år. Genom att deltaga i gudstjäns-
ten, som är en bärare av det kristna, bud-
skåpet genom ordet och nattvarden. Det
är inte alls fråga om att de människorna
som går i kyrkan är bättre än andra. De
är ungefär som alla andra, bättre och
sämre. Men de bidrager till att ström-
men föres vidare. Ty det är det fantas-
tiska, att just på det sättet har kristen-
domen förts vidare från den ena genera-
tionen till den andra. Genom mycket
skröpliga människor, som vela-t göra sin
Inbetalning l den stora fonden.

Vad är det som gör, att Du inte vill
vara med? Vilka, ursäkter kan vara god-
tagbara, när det gäller en så oerhört av-
görande sak. Tänk efter, om inte det är
värt den sniula ändring i din livsföring,
som. kan krävas. Kanske inte mer än att
Hytta frukosttlden litet.

Ett nytt kyrkoår börjar nu. Skulle det
inte vara lämpligt att Du just nu beslu-
tade dig för att vara med och för din
egen och för det kristna arvets skull del-
taga l gudstjänsterna under det aret. Låt
oss minnas Jesu allvarsord: Den, som
icke församlar med mig, han försking-
rar. -

G. M.

Inför Trettondedagen
den 6 januari 1964

M. ed årets a-dvents- och julnummer
följer ett kollektkuvert för svenska kyr-
kans mission. Vi hoppas, att så många
som möjligt skall ha tillfälle att komma
till kyrkan trettondedagen 6 januari för
att själva lägga kuvertet i koilekthåven.

Men för dem, som inte av en eller
annan anledning kan det, så står utvägen
öppen att lämna kuvertet till pastors-
expeditionen, till någon av prästerna
eller kyrkvärdarna en annan dag. -

En GOD JUL 1964
Säga vad man vill om julen: att det är

affärsmannens högsäsong o. s. v. Men nog
gläds man över att ge och att få jul-
gåvor, antingen man är ung eller gam-
mal! - Ju närmare julafton kommer,
desto mer spännande blir det. Undra just
om det vankas några julklappar i år?
Och här och var, i skrymslen och vrår
gömmer familjens medlemmar undan
sina förråd av julgåvor. Så samlar det
sig en stor hög av klappar under den
tända granen. Titta så många färggran
na paket! Ivriga händer sliter upp det
ena efter det andra. - Och sedan får
mamma och pappa för säkerhets skull se
igenom högarna av emballage och pap-
per, for att ingen liten julklapp ska följ-"
med i soptunnan.

Nog vore det bra konstigt, om Karin
eller Olle skulle låta. ett enda. paket ligga
oöppnat! Men så konstigt handskas
många människor med den fina julklap-
pen, som Gud ger oss, Jesus Kristus. Han
kommer till oss o'mgiven av vackert
»emballage». Stämningsfulla. Julpsalmer,
tända juleljus o. s.v. De flesta av oss nju-
ter av omslaget, tjusas av det yttre höl-
jet. Lägger sedan högaktningsfullt un-
dan den vackra julgåvan.

Jag vet inte vad det beror på, men
nog är det konstigt. Så har det varit från
den allra första julen. Johannes-evange-
liet uttrycker det så: »Han kom till sitt
eget) men hans egna tog icke emot ho-
nom. » Så behöver det inte bli för någon
av oss. Låt det bli en annorlunda jul d
här gängen, en GOD JUL, 1964.

Göran Levin

Kyrkans mission, vars arbete blir al.
mer och mer erkänt och uppskattat, (ex.
i samarbete med NIB) är helt beroende
av frivilliga bidrag. Kollekten trettonde-
dagen är den största inkomstkällan. För
att kunna möta de nya kraven, i sam-
arbete med NIB och Lutherhjälpen, be-
haver missionen höja sin budget. Låt oss
ge en god kollekt. Låt det bli ett offer!



Så, nu har lillebror
fått namn!

Den reflektionen får man höra ibland,
när familjens minste blivit döpt. Och
visst har han fått namn. Det namn, som
nämnts i dopet, det står fast och kan Inte
ändras utan att särskilt vägande skäl kan
anföras. Men namn kan man få utan att
döpas. Och namnglvningen är alls inte
det väsentliga, com sker i dopet.

Dopet sker i den treeniga Gudens
.iamn. Barnet döps att höra ihop med
Gud. Dopet är ett löfte, att Gud är det
lilla barnets Fader, Frälsare och Hjäl-
pare, ett löfte, som från Guds sida står
oryggllgt fast. Och dopet är en kallelse
".ill den döpte att leva såsom Guds barn,
jåsom Jesu lärjunge. Jag vet, att det är
Guds vilja, att jag skall leva så.

Men det är inte nog att ha fått ett
löfte och att vara. kallad och bjuden till
något. Om jag har ett kapital på ban-
ken och inte nänns bruka det, har jag
ingen glädje av det. Om jag är bjuden
till något gott och roligt och inte kom-
mer, är det ju mig till Ingen glädje. Om
Jag har löfte om Guds kärlek och inte
tar emot den, har jag inget gagn av den.
Om jag är kallad att leva som Jesu lär-
junge men vänder Gud ryggen, är Jag
ju ingen lärjunge. Dopet blir till välslg-
nelse, när jag tar min tillflykt till Gud
och tar emot den kärlek, som Gud lovat
mig. Jesu lärjunge blir jag, när ]'a^ i av-
"orelse för Gud följer Jesus och sålunda

ver så, som Gud vill enligt dopets kal-
lelse.

När ett barn döps, åtar sig föräldrar,
faddrar och församling ansvaret för att
l-'irnet läres att hälla det Herren befallt,

c fullfölja dopet, att leva i Guds kär-
lek och följa Herrens kallelse. Under de
första barnaåren, som är så betydclse-
fulla för llvsmriktningen, svarar föräld-
rårna nästan ensamma för barnets fost-
rån. Men församlingen vill också ge en
liten hjälp genom att i all enkelhet och
vänlighet påminna om dopet. På års-
dagen av dop - det är Ju också en fö-

delsedag - lämnar kyrkan ett litet min-
nesblad och hoppas, att det blir vänligt
mottaget. Det kommer på ettårsdagen,
tvåårsdagen och treårsdagen av dopet,
och när det kommer igen till fyraårs-
dagen, är det samtidigt en inbjudan att
börja söndagsskolan, som är barnens
gudstjänst. Där vill också församlingen
vid hemmets sida och till hemmets hjälp
bidraga till barnens kristna fostran att
leva det liv, vartill de i dopet blivit kal-
lade.

R. J.

Kristen på egen hand
Vid den samling i Mössebergs kyrka,

som inledde kyrkobrödernas arbete för
hösten, höll kyrkobrodernas ordförande,
lektor Sigvard PIlth ett anförande ur vii-
ket vi sa-xa följande;

»Nu finns det en farlig inställning,
som är vitt utbredd i vår tid och som
Geijer en gång gav uttryck åt i sitt ofta
citerade yttrande: 'Jag är varken en
kyrkokrlsten eller ens en bibelkristen,
ehuru jag kan finna uppbyggelse l både
Bibel och Kyrka,. Kortellgen, jag är en
kristen på egen hand'». - Vi måste vis-
serligen alla leva och uppleva det »för-
dolda livet med Kristus i Gud», men att
vara en kristen pä egen hand är en omöj-
lighet. Det lär oss både Skriften och vår
bekännelse. I sin stora katekes talar Lu-
thcr härom, då han säger, att om inte
Kyrkan genom ordet och sakramenten
fört evangeliet om Kristus och hans gär-
ningar vidare, skulle hela frälsningsver-
ket ha blivit fördolt. -

- - - När vi möter Kyrkan, eller
rätta-re, när kyrkan möter oss, då möter
vi Herren Kristus har och nu. För vä.'1-
dens ögan är detta ringa och oansenligt:
en handfull vatten över ett människo-
barns huvud ett litet vitt bröd och någ-
ra droppar vin, ord i en gammal bok.
Men der är med dessa ting, som Herren
bygger sin helgedom i vår värld.»



Till eftertanke
OM ALLA gick i kyrkan så ofta som

du - skulle kyrkogången då vara
god eller dålig?

OM ALLA sjöng med lika gärna som
du - skulle det bli god eller dålig
församlingssång?

OM ALLA vore lika. trogna i bönen
som du - skulle Guds församling,
då vara en bedjande skara?

OM ALLA lade lika gärna sin kollekt
som du - skulle det då bli en god
kollekt?

OM ALLA läste sin bibel lika flitigt
som du - hur skulle det då stå till
med bibelkunskapen hos oss?

Kyrkbladet Önskar alla sina läsare en
god och välsignad advents- och juletid.

Skulle du vilja

bli medlem i en kyrkokör
bli medlem i en syförening
bli medarbetare i söndagsskolan
bli juniorledare
bli kyrkobroder
bli medlem i ungdomskretsen
hjälpa till att dela ut detta kyrkoblad,
Ingå i en frivilligkår, som kan hjälpa
diakonissan i hennes arbete, besöka
gamla, sjunga på vårdhemmen m.m.
- så kontakta prästerna, kantorerna
och diakonissan.

lDAGENS BIBELORD. Tel. 148 SO1

Prenumeration å Missionstidningen
och Kyrka och Folk mottages av kyrko-
herde Rudo'lf Johansson,

ä Var Kyrka av fru Mätta Tellvik och
komminister Gordon Möne,

å Kyrkvägen av kyrkvaktare Evald
Ottosson.

Prenumeration kan även ske på pas-
torsexpedltionen eller direkt på posten.

Predikoturei för Falköpings pastorat. Advent 1964-Trettondedagen 1965

Datum. Son- och helgdag jS.t OIof[M:össeb

Nov. 29 l i Advent

Dec. 62» »

9.30 B
11

9.30
11.30

11 N 111
13 3 » Ill 9.30 N

Fredr.

17

11

Las.

15.30

15.30
1S.30

Falb.

9. 30

Frtgg.

14

9.30 114 N
9.30 111

TortJ.

11

Luttra

11

11 N

14 B

14
11

19 Lördag

20 4 i Advent

18 N

11
15

11 15.30 9.30 11 B 11 14 N

24 Julafton 17 17 15

25 Juldagen
6.30
7

11

6.30
7

14
9.30

26 Annandag Jul l u 17 15. 30 11 11
27 Sänd. e. Jul 11

31 Nyårsafton 17

11
23.30

15. 30 9. 30 l- 14

Jan. l Nyårsdag-en
120 120 20

11 17 l u 10 9.30 111 14 11
3 Sänd. e. Nyår 11 N 11 l- 15. 30 9. 30 114

6 Trettondedag Jul 111 17 11 15.30 9.30 111
11
14

Julafton hålles dessutom julbön å Ambjörasgården kl. 15, Katarinagården kl. 15, Mösseberg-s
sanatorium kl. 17.30. Nyårsbön ä Katarinag-ården kl. 15.
Den 12 j anuan anordnas Julfest för äldre i församlingshemmet kl. 15. Den 9 har söndags-
skolbarnen i Mösseberg och församlingshemmet julfest i församlingshemmet kl. 16 ocfa sön-
dagen den 10 söndag-sskolbarnen i Fredriksberg och S:t Olofs kyrka och Hwassgatan kl. 16
i församlingshemmet.
Friggeråkers söndagsskola har adventsfirande söndagen den 20 dec. kl. 11 och juLfest den 10
jan. kl. 14. Söndagsskolan i Torbjörntorp har adventsfest söndag-en den 13 dec. kl, 14. I Luttra
hålles söndagsskolans julfest den 24 jan. kl. 14.

^-B. FALKOPIKSS TIDNINGS TH. 1961


