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Biskop SVEN DANELL predikade under Mössebergsdagarna över Luk. 19:
41-47 med profetisk skärpa

Också du . . .
I. När han kom närmare ...

Staden såg vacker ut på avstånd, och
så gör väl våra stader och samhällen i
Sverige i dag. Den som ser dem från
kupéfönstret eller genom bilrutan, sa-
;er kanske: lyckliga människor som får
)0 i eu sådant land! Och visst har han

ratt.
Men när man kommer närmare, när

man kommer in i hemmen, nar man
kommer människor inpå livet, kan det
hända att man upptäcker en helt annan
verklighet. När Jesus kommer närmare
staden, började han gråta. Vad händer,
när han kommer närmare oss, när han
kommer närmare dig och mig?

2. Också du ... Soldater i krig bru-
kar berätta om hur man, även när
många av kamraterna blir träffade,
ändå brukar bevara en tanke att man
själv ska klara sig. Som nation har vi
svenskar i över 160 år kunnat glädja oss
åt fred. Vi har suttit på parkett framför
värld s teaterns scenramp, vi har sett
folk ödeläggas av krig, härjas av svält,
pinas av tyranner. Och vi har kanske
under allt detta en benägenhet att tan-
ka; detta kommer inte att hända hos
oss. Kanske trodde många i Jerusalem
på Jesu tid på samma sätt om sig själva
och sin stad.

En samekvinna profeterade omkring
år 1900 om en tid då människorna

Biskop Sven DaneU predikar pä Hasseibacken.



skulle färdas i luften på drakliknande
farkoster, en tid som på många sätt
skulle bli fruktansvärd. I den tiden
skulle Krisms uppenbara sig inne i ett
skimrande berg i värt land. Många av
oss minns nog, att det gick genom
pressen i slutet av år 1946, att vid en
rutinmässig sprängning i gruvan Kns-
tineberg i Norrland en bild av Jesus
visade sig i bergväggen. Bilden publi-
cerades i en del av våra tidningar, och
man kunde inte la fel på att det var
Jesus, med ett lamm på armen och med
fötterna på en drake. En geologisk un-
dersökning visade, att bilden bestod av
kvartsit och att denna kvartsitpelare
hade en bärande funktion. Hade arbe-
tärna lytt order och sprängt bort bll-
den, så hade ett fruktansvärt ras upp-
kommit. Har inte allt detta en inne-
börd, en hemlighetsfull, symbolisk be-
tydelse?

Samekvinnan talade också om ett av-
fall l vårt folk och om en svår hem-
sökelse, om vi inte omvänder oss.

3. Han undervisade var dag i helge-
domen. Fastän Jesus uttalat domen
över det dåtida Jerusalem som defini-
tivt, fortsatte han att var dag undervisa
i helgedomen. Han har hänvisat till
profeten Jona som förelöpare till sig
själv. Jona fick i uppdrag att förkunna
för Nmive, att stadens undergång var
definitivt beslutad. Men staden gjorde
bättring, och straffdomen blev inställd.

När Gud varnar ett folk eller en en-
skild människa, ligger alltid i varningen
ett löfte: om du vänder om, så finns
frälsning.

Vårt tempel ska inte vara en rÖvar-
kula, I en rövarkula är det tyst och
lugnt. Rövarna gör inget väsen av sig
för att inte röja var de har sitt tillhåll.
De ruvar tyst över rövade skatter. En
stillhet råder i en kyrka, där man bara

Jubileer
I höst har vi fyra jubileer i pasto-

ratet. Friggeråkers kyrkliga syföre-
ning har redan firat sitt 25-årsjubi-
leum och Mössebergs kyrkliga syför-
ening sitt 20-årsjufileum. - Falkö-
>ings kyrkobrödrakår firar sitt 50-
arsfubileum söndagen den 18 nov., då
direktor Algot Tergel predikar i S:t
Olofs kyrkas högmässa och pä sön-
dagsefaermiddagen blir det jubileums-
samkväm l Församlingshemmet. - S:t
Olofs kyrkokör firar sitt 75-års jubi-
leum söndagen den 28 oktober med
jubileumskonsert i S:t Olofs kyrka.

förkunnar den förbehållslösa trygghet,
som inte har någon grund. Trygghet i
och för sig fanns Inre. Får Guds helige
Ande tala till oss om synd och förla-
telse för Kristi skull, då kan vi också få
den frid som är grundad.

Sven Danell.

l:a sidans hild; Lovprismngitavlor uppsatta vid
va.ndfingsvägama pä Mösseberg. Tavlorna, är
tillverkade av M ariasy strama i Darmstadt, Vast-
fyskland, och fmns pä mänga språk s alla delar av

var värld.

Sätt regelbundet
in Din gåva

till Lutherhjälpen.
Värt postgiro 23 16 56-0 Falköping

GLÖM INTE

KYRKOFULLMAKTIGEVALET

DEN 21 OKTOBER.



VÅR SYSTERKYRKA I NÖD
Förbönens låga får ej slockna på våra altaren

tf-^

Gudina T^fnsa.

Kyrkoledare mystiskt försvunnen
Ledaren för Mekane Yesus-kyrkan,

Gudina Tumsa, är återigen försvunnen
^ nu för tredje gången. Folkmilisen
höll honom senast fängslad i Addis
Abeba den l-21 juni utan några an-
klagelser. Den 28 Juli på kvällen bort-
fördes han med våld av en okänd grupp
beväpnade män efter att ha deltagit i en
gudstjänst. Han och hans hustru kör-
les bort separat i två bilar. Hustrun

släpptes i utkanten av Addis Abeba.
Ingenting har sedan dess hörts om Gu-
dina Tumsas fortsatta öde. Man befarar
nu det värsta, och det är inte uteslutet
att Gudina Tumsa ej längre finns i livet.

Centralt planerad kampanj
Mycket tyder på att förföljelserna in-

går i en centralt planerad kampanj, he-

ter det i uppropet. De är inte som man
tidigare ville tolka händelserna, enstaka
företeelser orsakade av lägre tjänste-
män. Förföljelserna riktar sig främst
mot de evangeliska kyrkorna, som
framställts som västerländska sekter
och anti-revolutionära, imperialistiska
institutioner.

Militärregeringens officiella amha-
risk-språkiga tidning Addis Zeman
publicerade den 12 juni bl a följande
riktlinjer för åtgärder mot de "impe-
rialistiska narrarna som under täck-
mantel av religion mocverkar revolu-
tionen :

- De byggnader som uppförts för
intriger och konspirationer under be-
teckningen religion bör kontrolleras av
den underordnade samordningskom-
mitten för distriktskampanjen och bör
användas för undervisning av vuxna
analfabeter och för spridande av mar-
xism och leninlsm.

- De lärjungar till imperialisterna
som infiltrerar från grannländer att
döpa och ge nattvarden under beteck-
ningen religion bör undersökas nog-
grant vid kontrollpunkterna.

Hot om tortyr
Officiellt råder religionsfrihet i Etio-

pien, men i flera provinser, t. ex Wol-
lega, Kaffa, Gemu Gopfa och Shoa,
blir kristna häktade. Kyrkor har
stängts och på flera platser har kristna
hotats med repressafier om de deltar i
fler gudstjänster. Under hot om tortyr
har kristna sammankomster förbjudits
i flera provinser. Kristna tvingas att
skriftligt lova att inte besöka gudstjäns-



Mat för alla
Att vi ska ha mat för dagen är en själv-
klarhet, som vi Inte tänker på. Nästan
lika lite tänker vi på att det stora pro-
blemet för majoriteten av jordens be-
tolkning är hur maten ska räcka. En
fjärdedel är undernärd. Av dessa balan-
serar 500 miljoner på svältens smala
knivsegg. Hela deras energi går åt till
att överleva.

Resurser finns
VI vet att det finns resurser så att det

räcker till alla. I det perspektivet blir
den utbredda svälten ännu förfärligare.
Klyftan mellan vårt välstånd och majo-
ritetens brist beror Inte bara på okun-
nighet, fattigdom och överbeTolkning.
Fördelningen av jordens resurser är
minst lika avgörande.

De rika länderna har till en del
grundlagt sitt välstånd på kolonialis-
mens vinster och de fortsätter sitt ut-
nyttjande: 1960 kunde Malaysia köpa
sex traktorer för 25 ton rågummi, 1975
bara två.. Stora, arealer i u-länderna,
som kunde brukas för odling av livs-
medel till den egna befolkningen, an-
vänds för att o<Ha kaffe, kakao, jord-
nötter osv för export till västvärlden.

ter mer. Även biblar har bränts offent-

ligt.
Från ett besök nyligen i Nakamte 33

mil väster om Addis Abeba berättar
Etiopien-kännaren och missionären
Per Stjärne: - Fyrtiofem kyrkor har
stängts och många av de övriga står
under hot att bli stängda. Präster, sy-
nodens ledare och alfa evangelisterna
har fängslats och arbetet har lamslagits.
Församlingsmedlemmar i stort antal
har gripits, misshandlats och kastats i
fängelse. Då jag var där satt sextio från
skolhemmet inBurade.

BjÖm Ryman

Ränta 100 procent
I många u-länder är det de stora

jordägarna, som ibland är utländska
bolag, och penningutlånarna som är
hindret för en rättvis fördelning av jor-
den. Den som en gång tagit ett lån är
fast för framtiden. Räntan ligger på 30,
40, kanske ända upp till 100 procent.
Låntagaren har blivit långivarens slav.

Men var kommer Lutherhjälpen in i
detta? Kan vårt arbete betyda något i så
svåra sammanhang? Det nötta uttryc-
ket hjälp till självhjälp är ett svar. Det
kan innebära att ge människor möjlig-
het att bryta penningutlånarnas makt
över deras liv, att ge utbildning och
kunskap, att lära Jem att man inte
automatiskt har rätt för att man är rik,
att hjälpa dem att odla familjens mal
osv.

För oss ar det en självklarhet att vi ska ha mat i
äag, nästa vecka, nästa manad . . . För två tred-
jvdclar av världens befolkning är det en härd
kamp. Därför är det en glädje an samlas kring ett

hord dar det finns mat för alla ifamiljen.
Foto: UNRWA

Goda förvaltare

Vi här hemma behöver tänka över
hur vi använder de resurser som står till
vårt förfogande. Utnyttjar vi dem pä
rätt sätt eller slösar vi? "Jorden är Her-
rens och allt vad därpå är", och vi är
satta till förvaltare. En god förvaltare



Ai;

Det är viktigt att vara sjuka, far komma ut i naturen och i samhällslivet. Flera söndagar har vi fatt
glädja oss at sjuka i rullstolar som kommit till S; t Olofs kyrka.

NÅGRA FAKTA
Var fjärde människa på jorden ar un-

dernärd
Varje år blir ca 100 000 barn i Fjärran

östern blinda p g a A-vitamln-
brist

Varje dag dör 82 000 barn av svält
1974 konsumerade vi svenskar

tobak för 3 400 miljoner kronor
kaffe, te och kakao för l 500 mil-
joner kronor
glass för 509 miljoner kronor

behöver både kunskap och generositet.
Domsöndagens kollekt är ett tillfälle då
vi kan ge. Men lika väl som alla be-
häver mat varje dag, lika väl behövs
våra insatser hela året för att det ska bli
mat för alla. Det är ett stort ansvar som
kan ge en stor glädje.

Sonja Gunnarsson.

Syförenlngsförsäljningar
13 okt. S :t Olofs gårds söndagsskola.

7 nov. Kyrkans syförening, Försam-
lingshemmet

10 nov. Ansgars basar, Församlings-
hemmet

13 nov. Frivilliggruppen, Försam-
lingshemmet

20 nov. Fredriksbergs kyrkliga syför-
enlng, Fredriksbergs kyrka

23 nov. Kamratkretsen, Församlings-
hemmet

24 nov. Torbjörntorps kyrkliga
syförening

30 nov. Friggeråkersoch Bergslidens
kyrKliga syföreningar, Frig"
geråkers Bygdegård



Tavlorna är uppsatta för att inspirera mdnmskor au tacka Gud för vad han skipat.

Vilken glädje kan det ge att förstöra ^



Predikoturer för Falköpings pastorat 1979

Son. o. hclgd.
Datum

S:t Olof Mössebcrg Frcdriksb. F"6g- Torbj. Luttra

I7scTrcf. TM 11 N
T 14 D CS 11 N LM 9. 30 LM 11 T11N CS 9. 30

Tacksagflsctiagcn
SL 11
SL 17 F LM 16 F CS 15 F T11F T9.30 F LM 11 N

]9scTrcf. ID II LM 11 N CS 9. 30 N CS 11 N SL II SL 9. 30

ZOseTref. SL 11 N
SL 18

l.M 9. 30 LM 11 Til TM 11 TM 14

Alla Helgons Dag SL II
SL 15 NK

I.M 11 N CS 9. 30 Til T 19.30 LM 9. 30

2IscTre(. LM II N
I.M14D

SL 9. 30 SL 11

22 s u Tref. CS II LM 11 N CS 9.30 N TIIN TM 11 N LM 19. 30
mu

Sönt.1. f Dom.söni.1. SL
AT 11 N

LM 9. 30 ID 11 LM 11 cs
19. 30

CS 11 N

Dom söndagen Sl. ID 11 SI. 9. 30 CS1I LM 11 ID 9. 30
l s. i A<lvcnt SL II

CS 14 U
LM 9
LM 11 N

CS 9. 30 F T 14.s Til LM 14

2 .s. i Advent SI. 11
SL 18RäBa

LM 11 CS 11 N TIIN T14F LM 9. 30
N

3 s. i Advent SL 11 N
SL 19Julk

LM 15 F CS 15 F T 14 F CS11 LM 11

SL == Stig Luttermark
LM = Lars Magnusson
CS = Claes Strömqvist
T = Karl-Erik Tysk
TM == Torbjörn Mettander
AT = A]gor Terge]
ID =- Ingvar Duell
mu = muslkgudstjänst
F = Friluftsgudstjanst
N ^ Nattvard
D = Dopgudst^ansr
s -= samkväm

10003
105 05
153 76
311 27

Res med SKS i Falbygden
till PASSIONSSPELEN
i OBERAMMERGAU

Inledande studiecirkel i ämnet startar
fredagen den 12 oktober

För 37:e gången sedan 1634 skall
passionsspelen åter uppföras i Obe-
rammergau. Del var för att undvika

pesten, som byborna i Oberammergau
heliet lovade att det vart tionde år
skutle uppföra spelet om Jesu lidande
och död. Invånarna i Oberammergau
liar i flera år låtat hår och skägg växa
för att vara med och spela i det stora
dramat. Det far inte vara några profes-
slonella skådespelare med.

Oberammergau är inte enbart
världsberömt för sina passionsspel utan
även för sina vackra träsnideriér, vilka
har spårats ända tillbaka till 1100-talet.

Cirkelledare för studiecirkeln i äm-
net blir komminister Lars Magnusson,
som även blir vår färdkaplan. Resele-
dåre blir Lieselotte Henriksson, som
kan Tyskland och Österrike.

Lieselotte Henriksson.

Kyrkobladet redigerat av Stig Luttermark.
Foto: Harald Karlsson.
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