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_: Det var på julaftonen.
En man stod
olycklig, då jag icke kan tro. - Och d�f
-Och såg genom fönstret in i det upp
ser han en underbar syn: Barnet i kru.;.:
lysta rummet.
Det var många juleljus,
ban liksom växer och blir ·allt större}
söm brunno därinne. Och han hörde
och framför honom står Frälsaren, ljus�:
hur barnen sjöngo den g<l;mla julsången-:.
�trålagde. o.ch h�rlig. O�h F�älsaren ta·�.
<�-0. du sati ga, Ö, du :heli: g,å'; nådkbrih �19-r: · «K6m) till_ �ig, du� betungade; jag
gande juletid! Krist v�re hälsad, världen
vill giva dig ro.» -Och det känns så.
.
är frälsadl Fröjda, fröjda dig, o kristen
underligt varmt i: hans hjärta. Han bör..:
het.»
Och när sången var slutad, bör
jade åter känna glädje och frid.
jade l;>.arnen se" och beundra ,. allt det
Vi alla människor, vi arbeta och ·ord
.
vackra, som jule Il: förde med sig: De·
na så mycket>· för att �i skola. f� en
t�öttnade_ icke,' att .. be��å�a all_ 1julen�s_ , glad ·jul. · Me'n jag undrar, om ·''vi' inte
härlighet.
ofta äro rätt lika mannen utanför fönst�
Men den ensamme mannen därutan
ret.
Vi liksom står och ser på männis-·
för stod tyst begrundande.
En gång
kornas glädje. Men den rätta julefriden,
för länge sedan hade han på samma
finns den i vårt hjärta? Säkert måste
sätt sjungit och jublat omkring julgranen.
mången säga, om han vill vara uppriktig:
Men, det var så länge sedan. Nu hade
nej, den djupa friden, den äger jag ic
julen förlorat sin glädje för honom. Det
ke!-Men just till dig, du oroliga själ,
var allt som en gammal saga, vacker
kommer nu åter julens evangelium:
«I
men overklig. Men ändå, han känner,
dag har en Frälsare blivit född åt Eder» .
.att han icke kan vara lycklig och glad
Det är en kort men ljuvlig predikan
nu längre, då han icke kan glädja sig
för fridlösa människobarn. En Frälsare!
åt julen som. förr. Och han börjar tän
Nu kan vårt hjärtas sår bli läkta! Vår
ka och grubbla. Han känner sin tom
själ vederkvic
, kas! Vår ande fylles av
het och fattigdom. Han ser liksom he
glädje!
Gud är oss nådig!
Vi behö
la sitt liv dra förbi med dess hopp och
va icke tvivla på hans frälsning!
Han
besvikelser, men glädje och sorg. Han
vill torka våra tårar! Han förstår vår
känner det tungt och svårt i hjärtat.
nöd!
Han sprider ljus i liv och död!
Och han börjar längta efter frid och
Och Han väntar oss alla en gång till
lycka, efter barndomens frid i själen.
den eviga kärlekens stora. julfest.
Då börjar julklockorna ringa, och där
innifrån hor han åter sången:
«Ett
Värld du lidande,
barn är fött på denna dag, så var Guds
.
Själ du bidande, .
råd och välbehag.»-Nu blir det för
mycket fö�. �annen. Det. var så länge
Gläd dig, tänt är all världens ljus.
sedan han bad, men nu börjar han bed
Vänligt och vida, strålar sig sprida,
ja, stapplande och svagt:
Herre, giv
mig min barndomstro åter. Jag är så
Visa oss vägen till Faderns hus!
·
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Helgens Gudstjänster i Stockholm.

Juldagen kl. 2 i Storkyrkan.

.

Annandag Jul kl. 2 i Gustav Vasa Kyrka.,
. Nyårsdagen kl. 2 i Östt>rmalmskyrkan.
Trettondedagen kl. 2

Maria Kyrka..

Julfester i Stockholm.

.

Pövstumföreningen, Trettondagen kl. 6 e.

m.

F rälsning�armen i Krigsskolan, Skepparegatan
82, fredagen den 27 dec. kl. 6 e. m.
K. F. U. K., Brunnsgatan 3, tisdagen den 14
ja!l,. 7,,_30 �· rr_:_.

Dövstumföreningen i Stockholm hålles ons
dagen · 22 jan. bibelförklaring över ämne�:
Apostelns Paulus. Onsdagen den 1 9 febr..
om << Nordens Apostlar», m�d anledning av .
I 000-årsminnet av Ansgar. Onsdagen den
19 mar.s: « Passionsspelen i Oberammergau ll • •
·
Samtliga med skioptikonbilder.
Norrköping. Dövstumföreningens Julfest å Hus-.

hållsskolan Margaret� söndagen den 5 jaf1,· �
kl. 3,30. 0 b s. ! Gudstjänst i Hedvigs Kyr-:- ·
ka samma dag kl. 2.
De Dövstumma inbjudas till sam:-.
kväm i. Sockens�ugan omeddbart efter �� c1 s-:

Eskilstuna,
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Din, Gudstjänst.
Med detta blad följer _ny _'Gudstjänst
lista. , Du inbju�e� åter. att tillsammans
med . dina ödeskamrater möta ·Gud i
.
Hans Helgedom. Ofta är det endast
en liten skara Dövstumma, som samlas
� Guds hus, men Herrens löfte står fast:
«Var två eller tre äro församlade i mitt
namn, där är jag mitt ibland dem.»
På en vid, öppe� plats ligger kyrkan.
Våra fäder byggde den. De förstodo
nåden att där få möt� sin Gud. ·Temp
let var för dem ett kärlekens och fri
dens hem en avbild av det himmelska
hemmet. Med fröjd i hjärtat. vandrade
de dit.
Herren längtar . efter att finna dig i
sitt tempel.
Han sörjer, om din plats
står tom.
Och du behöver fira Guds
tjänst. Ty ett liv utan Gudstjänst är
ett liv utan Gud.
Och ett liv utan
Gud är ett liv utan kraft och ljus utan
glädje och hopp. Stänger du Gud ute
från ditt hjärta, så kommer där i stället
in onda makter, som fångar din själ i
slaveri under synd och skam.
Gudstjänsten är liksom Guds rika,
utsträckta hand. Den lyfter själen upp
från jorden, upp mot himmelens härlig
het. Den ger kraft åt den trötte och
tröst åt den sorgsne. Ja den leder oss
hem, ·hem till Gud själv.
Men att möta Gud, det är en all
varlig sak, vi måste bereda oss att mö
ta Gud.. Du måste bedja· om nåd att
tjänsten i. Klosters Kyrka 'den 12 jan. kl. 1.
Skioptikon bilder.

Visby.

Efter

Gudstjänsten i Domkyrkan den

26 jan. kl. 1 hålles samkväm i Församlings
Mlen.

Föreläsning av Pastor Svenfors över

ta emot Guds ord. Du måste bedja
för prästen, som skall teckna ordet.
Och du . �åste vara stiHa. i ditt hj°ärta,
och tänka endast på Gud och din själ.
Allt annat måste du stänga ute. Och
du måste komma med längtan och med
ödmjukhet. Du må�te hungra och tör
sta efter Gud och ödmjukt taga emot
både bestraffning och tröst.
«Helig,
Helig, Helig är Gud allsmäktig.»
Vi
måste komma inför den Helige med ån
ger över synden, Men «Gud är ock
när, dem som hava en ödmjuk och för
krossad ande.»
Så tecknar Prästen.
Gud är rätttärdig och bestraffar synden,
men Han· är god mot den, som ångrar
sig och tror. Han ger frid och ro i
själen.
Men kanske du säger, jag får så li
tet i Kyrkan till näring för min själ.
Prästen tecknar så dåligt. Ja, det gör
han säkert, men den som beder Gud,
han får nog det han beder om .
Den
som icke beder och intet vill ha, han
får nog icke så mycket. ·'Därför · skall
du öppna ditt hjärta för Gud,
Då får
du säkert mottaga hans nåd.
Då får
du välsignelse, icke bara för den korta
stunden i Helgedomen, utan för vard�:
gens arbete och möda.
Gud väntar på dig i sitt Tempel!
Skall han vänta förgäves? Din själ be
«Herre, en dag i di
höver H�ns ord!
na gårdar är bättre ·än eljest tusen.»
ämnet: Något
i gamla tider.
Västerås . . Efter
söndagen den
i Kyrksalen i
Frälsningsarmens

9m svensk folktro' och folksed
Gudstjänsten i Domkyrkan
. hålles samkväm
16.febr. kl. 2..JO
Stadshuset. . Skioptikonbilder, .
julfest den 2 jar\. kl. 7 e. m'.

Till alla Dövstumma vänner, kända och okända, i Första Distriktet!
Detta lilla «Kyrkoblad» vill komma till
Eder alla som en vänlig hälsning från
Eder Pastor. Det är inte en ny Döv
stumtidning i konkurrens med de övriga,
utan det kommer med en annan upp
gift och ett annat innehåll, som angives
i namnet: Kyrkoblad. I de flesta stör
re hörande församlingar utdelas ett så
dant till de många hemmen för att med
ett kort ord om de eviga tingen nå dem,
som Kyrkan med sin predikan icke kan
nå. Nu är ju den Dövstumma försam
lingen stor och vitt spridd.
Det är
många av Eder, som jag av olika an
ledningar icke möter, eller som jag en
dast får träffa en eller annan gång om
året, .kanske icke ens det.
Detta lilla
blad vill komma ·med ett ord om Gud
och en hälsning även under ·den långa
mellantiden. Så finns det. också eri och
�nnan av Eder, som icke v i 11 komma
och . ta· emot Guds ord, . då det tecknas
i Kyrkan.
Till Eder alldeles särskilt
vill detta blad komma'· med ett ord från
Eder Gud och ·Fader, Han som icke
glömmer Eder, även orri Ni dfta glöm
mer honom.
·: Jag har tänkt att : kunna sända- Eder
ett sådant litet· blad då och då med
några månaders mellanrum, om ti'd och
.
krafter · gör det möjligt för mig,. och ·de
nödiga penmngarna kunna anskaffas.
·

Ett anslag av Skolstyrelsen gör det möj
ligt nu, och jag tror säkert, att jag ock
så för framtiden kan räkna med dess
välvilliga hjälp. Jag kan därför nu sän
da det fritt till varje hem, där någon
Dövstum finnes. Det kommer att inne
hålla en betraktelse, . någon berättelse
med uppbyggligt och lärorikt innehåll,
samt dessutom en påminnelse om Döv
stumgudstjänsterna och meddelande om
föreläsningar och möten, om Dövstum-,
föreningarnas styrelser ville vara vänliga
och meddela mig därom.
Men Kyrkobladets syfte först och sist
är att giva Eder något till näring för
själen.
Det vill tala om Gud och Hans
kärlek till oss, som även I, käre Döv
stumma, åter och åter behöver påminnas
om.
Det är ju så litet jag kan giva
Eder vid mina korta besök ute i det
stora Distriktet.
Måtte detta lilla blad
i all anspråkslöshet få bli Eder till upp
muntran· och hjälp.
Gud give med det
sin rika välsignelse till Eder alla!
. Då det nu för första gången kommer
till julen, sänder jag Eder min varma
önskan om en God och Välsignelserik
Julhelg och ett gott nytt år.
Eder tillgivne Pastor.

Linköping.

Efter Gudstjänsten i Domkyrkan
söndagen den 23 febr. kl. 1 inbjudas de
Dövstumma till Domprostgården på kyrkkaffe.
Dövstumföreningens julfest den 5 jan. kl. 4 i
Ordenshuset,

Motala.

Dövstumföreningen Platens julfest å
Blåbandsföreningen söndagen den 12 jan. kl.
3 e. m.

Västm, 85 år gammal.
Den 6 nov. f. Bokbindaren Frans Oskar Ham
berg i Linköping, nära 7 9 år gammal.

Förändrad bostad. Min bostadsadress är:
Bällsta, Sundbyberg.
Tel. Bromma 170.
Spårvagnslinje
Sundbyberg.

15 från Norra Bantorget till
Därifrån över Bällsta Bro och

Mariehäll till Bergsvägen 2 (Församlingshuset).

Vigde

under hösten:
Den 5 Okt. Gustav
Vilhelm Karlsson från Hagalund och Hildur
Maria Jansson Valhallavägen 8.

Den 30 nov. Gustav Hilding Leslie och Anna
Maria Larsson, Upsalagatan 12.

Avlidne;

Buss avgår från Kungsbroplan varje helt tim
slag, Hållplats Bergsvägen, samt från

3,15, 4, samt därefter varje halvtimme till kl.
7,30.

Hållplats:

Bergsvägen.

Om

möjligt

efterfråga pr telefon, om jag kan träffas, så att

Den 14 aug. Skräddaren Carl Magnus
Schmith, Timmermansg. 2 B, 7 1 år gammal.

ingen behöver resa förgäves.

Den 16 okt. Gustava Charlotta Andersson i Kila;

S.

Lars Johnsons Tryckeri,

Norra

Bantorget kl. 10, 10,45, 1 1,30, 1, 1,45, 2,30.

Södertälje, 1929.

G.

Svenfors.

