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KYRKOBLAD 

Olle I lj orlzherg: Det nya Jerusalem. A lta r tavla i Amåls kyrka. 

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud. (Matt. 5, s.) I 
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Varthän? 
Vi äro alla liksom på genomresa 

här i världen. På genom;resa: vi 
skola icke alltid stanna här på jor
den. Vi ha ett annat mål. Men 
då är det viktigt, att vi veta målet. 
Och det är viktigt, att vi varje dag 
vandra på den rätta vägen. Varje 
dag vi leva är som ett okänt stycke 
av vägen. Ingen kan säga, vad vi 
skola möta. Endast ett veta vi 
med absolut säkerhet - vi skola 
en gång dö. Och när vi möta dö
den, då är vår resa slut. Då äro 
vi framme vid det mål, till vilket 
vår resa fört oss. 

Vår bibel talar om, att det finns 
endast två olika mål, mot vilka vi 
människor vandra: evig härlighet 
eller evig förtappelse, evig salig
het hos Gud eller evigt mörker och 
ångest i de ondas boningar. Mot 
ett av dessa två mål närma vi oss 
för varje dag. Tänk så oerhört 
allvarligt vårt liv är! 

Vårt första intresse för varje 

ny dag måste därför vara att 
finna vägen till Gud. Och vi finna 
den hos Honom, som sade : »J aq 
är vägen och sanningen och livet». 
Låt Jesus Kristus bli din väri och 
hed Honom leda ditt liv. På Ho
nom kan du lita. Han leder aldrig 
vilse. 

Frågan om varthän din livsfärd 
leder är alltså densamma som frå
gan om din ställning till Jesus. 
Följer du honom eller icke? Det 
är den stora frågan i ditt liv. Han 
vill föra dig från jordens sorg och 
mörker till ljuset och glädjen i 
himmelens härlighet. 

De himmelska portarna öppnas då, 
I staden ingå d'e fromma. 
Gud låte oss alla den stranden nå, 
Där livets träd :står i blomma! 
Gud .skänk oss den glädjen för 

Kristi skull, 
Att ingen må vilse komma! 

(Sv. Ps. 661: 6.) 

En kort höstpredikan. 
Nu är hösten här, och hösten be

rättar om döden. Blommorna viss
na, bladen falla, all sommarens 
härlighet är slut. Också du skall 
dö, säger hösten till oss. Som bla
det vissnar och blir jord igen, så 
skall också du en gång vissna 
och dö. 

Det är ett allvarligt tal, men · 
visa det icke från dig. Låt det få 
hejda dig en stund, och fråga så 
dig själv: Kan jag dö i frid, kan · 
jag dö med hopp om evigt liv? 
Har jag gjort något för att kunna 
det? Har jag hört Jesu ord och 
låtit det leda mitt liv? Eller har 
jag vandrat på världens vägar och 
glömt Honom, som är uppståndel
sen och livet; Honom, .som icke 
blott sade Effata till den dövstum-

mes öra, u:tan som även ännu i dag 
säger Effata till människornas 
hjärtan? Har jag qppna.t mitt 
hjärta för honom? Ingen kommer 
ju · till fadern utom genom honom. 
Glömmer vi Honom, då är himme
len tillstängd för oss. 

Det är höstens -predikan, och det 
är på teckenspråk den hålles. Det 
vissna blomstret, det fallande lö
vet, det är allt tecken, och dem kan 
de döv.stumma första -bättre än de 
hörande. På höstens teckenspråk 
t alar Gud särskilt till Eder, som 
icke kunna höra. 

Låt då höstens predikan nå 
Edra hjärtan, Ni alla dövstumma, 
och gå så ti1I Honom, som allena 
kan giva det eviga livet. 

J ohs ]r)rgensen. 



· -Är himmelen din? 
En dalkarl arbetade hos en rik 

herre, som bodde på sin egendom 
nära Stockholm. Men han hade 
aldrig sett godsägaren, som sällan 
var hemma. - En dag var denne 
ute och promenerade och träffade 
då arbetaren och började samtala 
med honom. Han frågade bland 
annat: »Vet du vem den här går
den tillhör och den där du ser där 
borta?» - »Nej, det vet jag icke», 
blev svaret. »Men det kan jag 

säga dig», sade godsägaren, »de 
tillhöra mig. Allt vad du ser runt 
omkring dig här är mitt.» Dalkar
len stod ett ögonblick tyst och stil
la, satte ned spaden i jorden, tog 
av s.ig hatten, pekade upp mot 
himmelen och sade med bestämd
het : »·Jag ser här himmelen, är 
den också Er?» Den rike och hög
modige mannen kände sig träff ad 
och förlorade sedan lusten att 
skryta med sin rikedom. 

Hur långt kan du se? 
Vi ha alla hört talas om eller 

träffat närsynta människor. Då 
den, som har friska ögon, ser ut 
över landet, ser han inte bara de 
närmaste husen med dess trädgår .. 
dar, utan han ser också bergen 
eller .skogarna långt borta och 
kanske ett kyrktorn i en annan 
socken. Men den närsynte är det 
synd om. Han ser endast det allra 
närmaste. Allt, som ligger långt 
borta, blir för honom otydligt som 
en dimma. 

Det finns människor, som äro 
närsynta i en djupare mening. De 
se klart det, som hör till detta li
vet, och det som rör dem själva. 
Och de kunna så många nyttiga 
ting. De kunna räkna ut kloka 
affärer och ställa det så, att män
niskor tycka om dem. De kunna 
ordna det tryggt och lugnt i sin 
stuga. Om de någon gång intres
sera sig för andra . så är det mest 
deras f el, de se. Ett litet oförsik
tigt ord eller en liten oförståndig 
handling se de genast och komma 
ihåg det. Alltså : de ha skarp 

VIGDA. 
E rnst Gustav Elov Grip och Anna Oli

via Frimodig, Stockholm, den 6 okt. 
1934. 

blick för det, som hör till detta li
vet och för det, som kan bli dem 
själva till nytta samt för andras 
fel. Men de äro underligt närsynta 
i högre ting. De se inte, att det är 
något stort och skönt, som Jesus 
kan giva. De märka inte den kär
lek och renhet, som Han fört till 
världen. De se inte hur Jesu 
evangelium kan göra människor 
glada och lyckliga. De ha också 
svårt att upptäcka det goda och 
vackra hos andra. Det går så 
trögt för dem att hjälpa och tjäna. 

Hur sorgligt - så där närsynta 
äro de flesta av oss från början. 
Vi ha skarp syn för det som är 
smått och tarvligt, men äro när
synta för det, som är stort och 
ädelt. Gud är läkaren, som kan 
och vill bota detta onda. Bed Gud, 
att han gör ditt öga friskt, att han 
ger dig klar och skarp blick för 
Hans rike och för allt gott ·och 
skönt. Då kan du ock se den här
lighet som väntar i evighetens 
värld. 

Herren Gud, som har stiftat äkten
skapet, give dem lycka och välsignelse 
till deiJ'as vikti:ga förening. 



Gudstjänster. 
F ö r s t a d i s t r i k t e t. 

NOVEMBER. 
Lörd. 3. Lidingö, Kyrkan kl. 5. 
Sönd. 4. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Lörd. 10. Flen, Kyrkan kl. 2,30. 
Sönd. 11. Eskilstuna, Klosters För-

samlingshem kl. ll,30. 
Lörd. 17. Reijmyre, Kyrkan kl. 11,30. 
Lörd. 17. Finspong, Slottskapellet kl. 4. 
Sönd. 18. Nyköping, S :t Anne Hus 

kl. 11. 
Lörd. 24. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1. 
Sönd. 25. Norrköping, Hedvigs För

samlingshem kl. 11. 
Sönd; 25. Stockholm, Matteus Kyrksal 

kl. 7,15. 

DECEMBER. 
Sönd. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Sönd. 2. Upsala, Vindhems Kyrksal 

kl. 4,30. 
Sönd. 9. Linköping, Kyrksalen kl. 11. 
Sönd. 9. Motala, Församlingshemmet 

kl. 3,30. 
Sönd. 16. Västerås, Kyrksalen kl. 3,30. 

S. G. S v en f o r s, 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. Alsten 13 31. 

Stockholm. Församlingsafton i Mat
teus församlings Kyrksal, Vanadisvägen 
35, sönd. den 2'5 nov. kl. 7,15 em. Kyrko
herde Gunnard inleder. Föredrag av 
pastor Tor Irstam: »Korsets riddare». 
Avslutning av komminister Holmbäck. 
Samkväm med kaffe. 

Upsala. Efter gudstjänsten i Vind
hem den 2 dec. kl. 4,30 inbjudes till sam
kväm. Fröken Eva Olivecrona berättar 
med ljusbilder »Från en resa i Schweiz». 

F e m t e d i s t r i k t e t. 

NOVEMBER. 
Sönd. 4. Örebro, Norra Församlings

hemmet kl. 11. 
Sönd. 11. Glans hammar, S. J akobsson, 

kl, 12. 
Söiid. 18. Högfors, (Västmani.), Mis

sionshuset kl. 12. (Obs. änd
b1d dag!) 

Sönd. 25. Arvika, Församlingshemmet 
kl. 1. 

bECEMi:BER. 
Sönd. ~. örebro, Norra Församlings

hemmet kl. li. 
8önd. ~. Kristinehamn, Kyrkan kl. 

i,30. Nattvard. 
Sond. 16. Kil, . samling v1d Järnvägs

stationen . kl. 1,45. 
Sond. 28. If.µ,mla, Kyrkan kl. 12i30. 

Nattvard.. 
C d r l-A k e A 1' e s le o g, 

§turegatan 18, Örebro. Tel. 54 78. 

Föreläsningar. 
F ö r s t a d i s t r i k t e t. 

S'tockholm, Dövstumföreningen, Up
Iandsg. 7, den 18 nov. kl. 7,30. Notarien 
T. Boström: ))Arv och testamente» .. 
Tolk: Fröken Fondelius. 

Den 16 dec. Herr G. Ziesnitz: · »Ja-· 
pam:>. 

Norrköping, Hedvigs Församlingshem,. 
Skolg. 33, den 3 nov. kl. 7. Red. G. 
Fondelius: »Svenska tidningskungar». 

Den 25 nov. efter gudstjänsten. Pas-· 
tor Svenfors: »Mormonerna - de sista. 
dagarnas heliga». 

Linköping, Ordenshuset, den 4 nov. 
kl. 4 och i Församlingshemmet den 9' 
dec. efter gudstjänsten, samma föreläs
ningar. 

Motala, Församlingshemmet, den 9' 
dec. efter gudstjänsten. Pastor Sven
fors: »Något från de blindas och van
föras värld». Ljusbilder. 

Nyköping, S :t Anne Hus, den 18 nov~ 
efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: 
»Huru människan lärde sig flyga». Ljus-· 
bilder. 

Eskilstuna, Församlingshemmet, den 
l1 nov. efter gudstjänsten. Pastor Sven
fors: »Vad naturmänniskan tänker om 
sin själ». 

Västerås, Kyrksalen den 16 dec. efter 
gudstj än::;ten. Pastor Sven fors: »Något 
om Svenska Kyrkar:.s kärleksverksam
het». Ljusbilder. 

F e m t e d i s t r i k t e t. 
Örebro, Dövstumföreningen, den 24 

nov. kl. 7,30. Rektor Zommarin: »Döda 
fallet och Vild-Hussen>). 

Den 15 dec. kl. 7,30. Dövstumlärarc 
L. Carlsson. Ämne meddelas senare. 

Kumla, Fylsta skola, den 2·5 nov. kL 
:l 1. Rektor Zommarin: »Döda fallet och 
Vild-Hussen». 

S j ä t t e d i s t r i k t e t. 
Upsala, Dövstumföreningen, den 23 

nov. kl. 8 em. Fru Vilma Renner: »Nå
got om takt och god ton». 

Gävle, Stadshuset, den 24 nov. kl. 7,30 
em. Samma föreläsning. 

Borlänge, Barkargärde skola, den 25 
nov. kl. 3 em. Samma föreläsning. 

Gävle den 15 dec. Dövstummissionär 
P. Alfr. Persson: »Tomas A. Edison». 

K. F. U. K., Stockholm, tisdagen den 
13 nov. Kyrkoherde Hellerström: »Agnes 
W1elin och hennes arbete bland sjömän i 
London». - Tisdagen den 11 dec. Pas
tor Pernow: »En resa i Grekland». Ljus
bilder. 

A/B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm l ~ ;1 4 


