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Utgivare: Pastor S. G. Svenfors, Stockholm

Gud Faders Son av himmelrik
Blev här en gäst på jorderik
Att föra oss från jämmerns dal
Till evig fröjd i himlens sal.
Ära vare Gud!
(Sv. P s . 62: 5)
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Glädjens Frälsare.
"Se, jag bådar Eder en
stor glädje - - - Ty i
dag har en Frälsare blivit
född."

"Glad och god skall människan
vara, medan hon bidar döden",
säger ett gammalt ord. Människo1ivet är kort, men för den, som lever glad och god, blir det ett gott
liv.
Glad och god ställes tillsammans.
Och de höra tillsammans.
När man inte är god, är man
inte heller glad _: inte glad inne
i själen. Varje barn vet, hur besynnerligt svårt det är att ha roligt, när man käriner sig stygg.
Och varje gammal vet, h,ur my~ken
glädje i livet, sorri har dött, därför
att något ont satt sig fasf i hjärtat
och tankarna. Det gå.r inte att vårä
glad, när man inte är god . . Men
när de onda tankarna
drivits
bort och de goda tagit makten, då
kommer glädjen tillbaka;
Å andra sidan är det svårt att
vara god, · orn . man inte är glad :
Om man är vid . dåligt humör, och
om nian går nedstämd och dyster,
så blir man lätt elak och ovänlig.
Men när själen. är fylld av glädje,
<;Jå blir man vänlig och _god einot
andra människor. Glädjeli blir då
en rikedom, som man inte kari behålla bara för sig själv.
Det finns ingen tid på året, som
så starkt påminner oss om sammanhanget mellan glad och god
som julen. Hjärtana äro fulla av
goda tankar och därför fulla
av glädje. Glädjen vid julen föder
godhet, och de goda tankarna vid
julen föda glädje.
Hur lätt skulle det inte vara att
leva, om det alltid vore på detta
sätt! Ja, hur lätt skulle det inte
vara att leva, om alla människor
vorn glada. Men glädjen har mån-

ha

ga fiender. Några finnas utanför
oss; andra finnas inom oss -- och
de sista äro de värsta.
I-Ian, som kommer till oss i julnatten, är glädjens Frälsare.
Som glädjens Frälsare går han
fram genom sitt folk. Åter och
åter säger evangeliet: "De prisade
Gud". De fattiga blevo glada, ty
nu visste de, att de icke voro stängda ute från Guds rikes glädje. De
som hade gjort många synder och
voro sjuka i samvetet, blevo glada,
ty han hade förlåtit synderna, och
då föddes i själen en ny, ren vilja.
Barnen blevo glada, när de mötte
hans blick, ty den lyste så förunderligt varm och ljus emot dem.
D.e gamla blevo glada, ty när han
gjorde deras hjärtan rena, blevo
c;le . liksom unga på nytt. Alla
fröjdade sig, ty Guds godhet var
nära, Guds kärlek hade stigit ned
till jorden, och det blev lättare att
vara g_od. Alla fröjdade sig utom de, soin inte ville driva ut
~år:dneteri och egenkärleken ur sina
hji;irtqri.
Glädjens Frälsare har inte lämnat jorden. Han går på våra vägar
ocn gator ' och vill komna in i våra
hem, om vi bara vilja taga emot
honom. Och ännu längre in: i
själens tysta värld, där inne där
tankarna bo. Han kommer för att
lära oss sin glädjes hemlighet.
Han g·ör glad genom att göra god,
och han gör god genom att göra
glad.
Han gör god, ty han lär oss
glömma oss själva, att ha större
fröjd i att giva än att taga. Han
gör glad, ty han öppnar för oss
himmelrikets portar och låter oss
se, hur Guds kärlek skiner ut över
oss och över hela hans värld.
Är det någon, som är glad, ~å
säger han till denne: gå och giv
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andra del av din glädje. .Är det
någon, som är sorgsen, så säger
han till denne: gå och gör någon
annan glad, och din glädje, som
flydde ifrån dig, skall komma tillbaka :
Du glädjens Frälsare, korn till
oss alla, och bliv kvar hos oss.
Låt oss gå genom hela livet vid

din hand och alltid äga Din glädje
i våra hjärtan.
Fast han föraktad var och arm,
av evig kärlek brann hans barm ,
att göra jorden glädjerik
<?.Ch mänskan himlens änglar lik.
Ara vare Gud!
(Sv. P s . 62:

6)

Gud give Eder al la en god och
glad jul!

Grunden.
Ingen klippa är såsom vår
Gud.

1 S am. 2: 2.

Du har sett hur man gör, när
man bygger ett hus. Först måste
man lägga en stark och säker
grund. Om ett hus bygges på lös
sand, kan det hända, att det faller,
när ett hårt regn kommer. Om
man skall bygga ett skjul, som
blott skall stå några år, då är det
ej så noga med grunden. Men
skall man bygga en kyrka, som
skall stå i många hundra år, måste
man gräva djupt och lägga stora
stenblock till grund. Och under
tornet, som skall resa sig högt
mot himmelen, måste man gräva,
tills man stöter på klippan, hälleberget. En byggnad som vilar på
klippan, kan varken regnflod eller
stormar rubba.
Vårt liv är liksom en byggnad.
Vårt liv är för oss det viktigaste
av allt. Det är såsom .e tt byggnadsverk, som står kvar ej blott några
år, ej blott några hundra år, utan
alltid i evighet. Och du, som ännu
är ung, du håller just på med det
viktigaste: du håller på att lägga
grund. Du förstår hur allvarlig
din ungdomstid är. Om du !äg-ger
grunden oriktigt och dåligt, då kan
hela ditt liv slås i svillror, när stormarna komma. Du måste gräva
djupt, tills du når klippan. Det
finns så många, som upphöra, innan de komma så djupt ned. Den

ene litar på sin egen kraft: "Jag
är så stark - men med ett par
starka armar kommer man långt
i världen." Men en dag är hälsan
borta, och de starka armarna dom na och bli trötta. Den andre bygger på pengar: "För pengar kan
man få allt här i världen". Men
en dag äro pengarna borta. Man·
har förlorat dem i affärer, eller
tjuvar har tagit dem. Så faller
allt i spillror.
Om du vill bygga, så att det
håller, gräv då djupt! Sluta ej
förrän du funnit Gud. När du lämnat hela ditt livs bygge åt honom,
så att du i allting litar på hans
stora makt och kärlek och lyder
hans vilja, då står du på den fasta,
orubbliga klippan. jngen klippa
är såsom vår Gud. När livets
hårda stormar komma, kan det
hända. att du förlorar hälsa, kraft
och pengar. Men klippgrunden,
som du vilar på, består, då allt
annat faller.
Snart har åter ett år gått. Hur
har du använt det året? Kanske
du har slarvat bort dess dagar
i synd och skam? Kanske du har
gjort mycket, som icke var rätt?
Kanske du har g-lömt din Gud och
glömt din ·själ? Kanske du har
försummat de tillfällen Gud ha'r
givit dig att höra Guds ord?
Kanske du bara tänkt på dina
,kläder och · dina nöj"en? Ja, säkert
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ha vi alla mycket att ångra. - Men
då nu Gud i sin barmhärtighe.t
giver oss ett nytt år, må vi använda det bättre! Vi veta ·ej, om
vi få uppleva ett nytt årskifte.
Många skola då vara borta. Så
mycket viktigare är det, att väl
använda den tid, som vi ha kvar
att leva. Det nya året, som nu
börjar, har Gud givit oss, för att
vi skola bygga vårt liv allt starkare. Och vi kunna ej bedja om
något större, än att vi måtte finna

den säkra grunden och troget bygga på den. Vilar allt vårt liv på
Oud, då blir det starkt; då skall
det heller aldrig förgås.

Avlidne.
Fru Hulda Elisabet Andersson, f. Johansson, Finspong, den 21 okt., 48 år.
Johan August Emil Carlsson, Dövstumhemmet, Lidingö, den 23 nov., 69 år.

kal en kl. 3 e. m. av Oskar 'Matthes:
»V ad är pengar?»
Södagen den 14 febr. Gudstjänst i Klosters Kyrka kl. 1 e. m. Därförut kl. 11,30
f. m. föreläsning i Församlingshemmet
av Fru Elisabet Hultqvist: »Något om
Lappla~d och lapparna».
Frälsningsarmens julfest den 28 dec.
·
·
kl. 7 e. m.

Lär oss betänka huru få våra dagar
äro, på det att vi mån undfå visa
hjärtan. Ps. 90:12.
Stockholm.
Gudstjänster:
Juldagen kl. 2 e. m. i Storkyrkan.
Annandag jul kl. 2 e. m. i Engelbrektskyrkan.
·
Nyårsdagen kl. 2 e. m. i Östermalmskyrkan.
·
Trettondagen kl. 2 e. m. i M_aria Kyrka.
Söndagen den ·7 febr. kl. 2 i Storkyrkan.
Onsdagen den 27 jan. föredrag å Dövstumföreningen kl.. 8 e. m.: »Diakonan·stalten å Sköndal, dess arbete och uppgift». .S kioptikonbilder.
Julfester:
K. F. U. K., Brunnsgatan 3, den 19
jan. kl. 7,30. Tal av Kyrkoherde Andre.
Frälsningsarmen, Skepparegatan 82,
den 29 deceml;>er kl. . 7.
Dövstumföreningen, i Gympastiksalen å Manilla trettondedagen kl. 4 e. m.
Norrköping.
Söndagen den 3 jan. Gudstjänst i Hedvigs Församlingshem kl. 2 e. m. Därefter julfest.
Lördagen den 30 jan. kl. 7 e. m. föreläsning av Red. G. Fondelius: »Svenska
författare».
Frälsningsarmen, Tunnbindaregatan 11,
har julfest Annandag Jul kl. 3 e. m.
Tal av Komminister Kronberg.
Eskilstuna.
Nyårsdagen föreläsning å föreningslo.-

Låt den nya nådatiden
Av min själ användes så,
Att jag, när den är förliden,
Må för dig i tro bestå.
Låt från denna dag mig börja
Mera vist för själen sörja,
Leva för den evighet,
Som jag snarligt stunda vet.
(S.v. Ps. 408: 5)

Gud give Eder alla ett gott nytt år!

Upsala.
Gudstjänst i Domkyrkans Ansgarskapell söndagen den 10 jan. kL 3,30 e. m :,
varefter alla dövstumma inbjudas till
samkväm å Dövstumföreningens lokal
av Fru Ebba· Olivecrona.
·Linköping.
Söndagen den 31 januari föreläsning i
Församlingshemmet kl. 11,30 f. m. av
Red. G. Fondelius: »Svenska författare ».
· Julfest den 3 jan. kl. 4 e. m. å Dövstuinföreningen och den 11 jan. kl. 6,30
e. m. å Frälsoingsarmen.
Visby • .
Efter Gudstjänsten den 17 jan. inbjuder
Kyrkl. Ungdomskretsen till samkväm.
Julfester . hållas å Frälsningsarmen i
Västerås den 3 jan. kL 3,30 e. m.; i Motala den 13 jan. kl. 6 e. m.; i Mjölby
den 12 jan. kl. 6,30 e. m.
Fri järnvägsresa till Nattvardsgång.
Konfirmerad medellös dövstum, som
vill deltaga i Nattvardsgång, har rätt
att fritt . resa med järnväg till och fr<rtn
närmaste plats där Nattvardsgång för
dövstumma anordnas. Detta gäller alla
järnvägar inom distriktet. Den som vill
använda sig härav må i god tid förut
anmäla sig till Pastor Svenfors.
Angående fria Gudstjänstresor för övrigt se Kyrkobladet n:r 2, 1931.
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