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DE DÖVSTUMMAS

KYRKOBLAD

Lionardo da Vinci.

Den Heliga Nattvarden.

VI TACKA DIG, allsmäktige Fader, som genom
din Son, Jesus Kristus, har stiftat denna heliga
nattvard oss till tröst och salig het, och bedja dig:
giv oss nåd att så begå J esu åminnelse på jorden,
att vi också måtte varda delaktiga av den stora
nattvarden i himmelen.
(N attvardsmässan.)

~------.

11

Den heliga nattvarden.
Natten före sin död på korset
instiftade Jesus den heliga Nattvarden. Han tog brödet vid måltiden och gav åt lärjungarna och
sade: »Tagen och äten; detta
är min lekamen, .som gives eder.
Gören detta till min åminnelse.»
Och han gav dem vin att dricka
och sade: »Dricken härav alla; ty
detta är mitt blod, som utgjutes
för många till syndernas förlåtelse.»
Sedan den tiden har Nattvard
ofta hållits bland de kristna människorna. Alla kristna kunna få
vara med om att fira Nattvard,
också ni, kära vänner. Men många
människor bry .sig icke om att gå
till Nattvarden. Jag vet också, att
många dövstumma liksom äro rädda för det eller vilja det icke. Men
många vilja det gärna och komma
al1ltid 11 då N attvalr.d skall hållas.
Och det händer ibland, att de sju-

ka skicka efter prästen, för att

han skall giva den Nattvarden.
Men vad är då Nattvarden? Vad
betyder den? Vad vill den giva oss?
Genom Nattvarden få vi först
och främst syndernas förlåtelse.
När Kristus bryter brödet, och
när han delar ut vinet till lärjungarna, så vill Han med detta säga,
att Han :s nart skall dö. Hans
kropp skall sönderbrytas och hans
blod skall utgjutas. Men Han talar också om, att Hans död är ett
offer, genom vilket ett nytt förbund mellan Gud och människor
inviges. Och detta nya förbund
betyder, att vi genom Kristus få
syndernas förlåtelse. När vi alltså ångra våra synder och uppriktigt bedja om förlåtelse, få vi också förlåtelse. Och det är lika sant
som att vi i Nattvarden få brödet
och vinet. Och när vi fått synderna förlåtna, hava vi frid i vårt
hjärta. Vi bliva saliga.
Nattvarden är också en åmin-

nelsemåltid. Kristus såger: »Gören detta till min åminnelse.» Han
vill, att vi skola tänka på, huru
Han fick lida och till sist blev
korsfäst för våra synders skull.
Vi skola komma ihåg Kristus, huru mycket Han älskade människorna. Han lät .sin J.ekamen utgivas.
och sitt blod utgjutas »för många
till .syndernas förlåtelse.» När vi
fira Nattvard, är Kristus oss särskilt nära och giver oss kraft till
att strida mot synden. Vi få ny
vilja och ny kraft att göra Guds
vilja.
När vi gå till Nattvarden, visa
vi oc1r.så för andra människor, att
vi tro på Kristus. Vi tro att Han
dog på korset för att frälsa oss.
alla. Och denna tro blir allt .starkare, ju oftare vi besöka Nattvardsbordet. Och tron på Kristus.
giver oss frid i vårt hjärta.
Men varför komma icke alla till
Herrens bord, till Nattvarden?
Kanske du vill komma, men du
vågar det icke. Du har kanske
hört, att det finns sådana människor, som göra synd, om de gå till
Nattvarden. Ja, det är nog sant.
Det finns människor, som vilja.
leva kvar i synden, som icke bry
sig om sin s jäls frälsning, och som
därför icke mena sig behöva Jesus.
Sådana människor skola icke komma till Nattvarden, ty då äro de
falska och Gud skall döma dem.
Men för vem är då Nattvarden?·
Tänk på, att det är en måltid, Herrens måltid! En måltid göres iordning för dem, som äro hungriga.
Den heliga Nattvarden är för dem,.
s'Om hungra och törs.ta efter Herren
Kristus. Nattvarden är för dem,
som längta efter Kristus och vilja,
att Han skall hjälpa dem. Du är
icke ,s ådan, som du skulle vara.
Du är en syndig människa, men
du vill bli bättre. Du är icke
· lycklig, du har icke frid med Gud.
1
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När du tänker på Gud, på själen själv, som giver dig de stora, dyroch på evigheten, så blir du orolig. bara gåvorna. Men du är ändå
Du tänker: »Ack, att jag kunde så rädd? Då skall du veta, att i
finna Frälsaren!» Men då finns Nattvarden möter dig Kristus
det ju en hunger efter Kristus hos ·själv, och Han är alltid densamme.
dig. Och du skall då komma ihåg, Du är icke rädd för att bedja. Du
vad Herren Kristus själv har sagt: är icke rädd för att höra hans ord.
»Den som kommer till mig, honom Är Han då farligare vid sitt Nattskall jag sannerligen icke kasta vardsbord? Är Han icke också
ut.» Du är en fattig, syndig män~ där syndares, fräl1sare? Det behöniska, men då är du välkommen ves icke något mer, än att du är
tiH Herrens bord. Såsom en fattig en fattig syndig människa, som
tiggare får du komma till N a ttvar- behöver frälsning. »Den som
den, och du får taga emot Herrens kommer till mig, honom kastar jag
stora gåvor, syndernas förlåtelse, sannerligen icke ut», säger KrisA-g.
frid och salighet. Det är Kristus tus.

En hälsning från Biskop Billing,
särskilt till de dövstumma i Dalarna.

Då de <lövstummas Kyrkoblad
nu för första gången sändes ut
också till en stor skara hem i Dalarne, vill jag gärna få sända med
en hälsning till alla dem, som få
tidningen.
Vi ha nu åter under kyrkoåret
hunnit fram till den tid, då vi steg
för steg få följa vår Herre Kristus
på hans tunga lidandes väg. Fråga vi, hur det blev möjligt för honom att härda ut på denna och
inte blott att härda ut, utan att
ur lidandet hämta fram välsignelse, så blir ju svaret, att kraften
därtill kom allenast ur hans umgängelse med .sin Fader. Vi se,
hur han, ju hårdare lidandet blev,
allt oftare drog sig undan för sig
själv för att i bön stilla sitt hjärta inför Gud, och vi kunna också,
om vi ge noga akt, se många e·x empel på, hur Gud dag för dag gav
honom den vederkvickelse han behövde för att kunna hålla ut. Den

räcktes honom på många olika vägar. Vi märka på de ord, han för
andra hämtar fram ur sitt folks
heliga skrifter, hur han först själv
sökt och funnit tröst och kraft i
dem, men vi se också, hur han
tacksamt tar emot den uppmuntran, som Gud räcker honom genom människor, som bevisa honom
trofasthet och kärlek eller genom
naturens bildspråk: vetekornet
som dör, men står upp igen, fikonträdet, vars spirande blad båda,
att sommaren nalkas.
Ju större den börda är, som vi
måste bära, dess viktigare är- det,
att vi bliva stilla inför Gud, så att
vi kunna lyssna till vad han vill
säga oss. Åt den som så gör, skall
Gud också i den rätta stunden ge
den vederkvickelse och uppmuntran han behöver.
Måtte också denna lilla tidning
kunna i någon mån hjälpa Er att
få erfara detta.
E. Billing.

Bilden å första sidan.

hava sagt, .att en av de tolv skall förråda honom, svarar på Johannes fråga:
»Herre, vilken är det?» och säger: »Det
är den, åt vilken jag räcker brödstycket,
som jag nu doppar» (Joh. ev. 13: 26). Lärjungarna bli förskräckta. Händerna
tala ett tydligt språk av överraskning,

Den Heliga Nattvarden, ett av den
kristna konstens mest berömda mästerverk, är en väggmålning i ett klosteT i
Milano av den italienske konstnären Lionardo <la Vinci, död 1519. Den framställer det ögonblick, då Jesus efter att

förakt och fasa. Även J udas, förrädaren, blir förskräckt. - Jesus sitter med
böjt huvud, med sårat hjärta. Han ensam är lugn.
(Figurerna framställa från vänster:

MARS.
Lörd.

J3artolomeus, Jakob d. y., Andreas, Petrus, J udas Iskariot, Johannes, Kristus,
Tomas, Jakob d. :i., Filippus, Matteus,
Lebbeus och Simon.)

Gudstjänster.

3. Enköping, Kyrkan kl. 11.
Nattvard.
4. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
:Sönd.
4. Upsala, Vindhems Kyrksal
.Sönd.
kl. 4,30.
Sönd.
11. Vadstena, Klosterkyrkan kl.
12,30. Nattvard.
Sönd.
11. Motala, Blåbandslokalen kl.
4,30.
17. Norrtälje, Kyrkan kl. 1.
Lörd.
.sörid.
18. Norrköping, Hedvigs Kyrka
kl. 1. Nattvard.
Onsd.
21. Stockholm, Dövstumföreningen kl. 8.
Fred.
23. Köping, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
M.Beb. 24. Västerås, Domkyrkan kl. 1.
Nattvard.
'Sönd.
25. Lidingö, Kyrkan kl. 1,30.
Nattvard.
Torsd. 29. Västerhaning e, Kyrkan kl.
1. Nattvard.
Långf. 30. Stockholm, Klara kyrka kl.
.2. Nattvard-. ·
Lörd .. 31. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka kl. 11.
APRIL. Stockholm den 1, Södertälje
: den 2, ·Sala den 7.

S. G. · S v en f o r s,
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. Alsten 13 31.
Stockholm. Föredrag -hålles å Dövstumföreriinge·n onsd. den 21 mars kl. 8
e. m. av pastor Svenfors över ämnet:
»Något om Svenska Kyrkans kärleksverksamhet». Ljusbilder.
K. F. U. K., Brunnsgatan 3, tisd. den
13 mars kl. 7,30. Fil. d :r Karl Fries
håller föredrag om: »Emil Melander överste - arbetare - människovän».
Upsala. Sönd. den 4 mars inbjudes
till samkväm i Vindhems övre sal kl. 3
e. m. - Gudstjänst hålles kl. 4,30.
AVLIDEN.
Fru ·Ebba Charlotta J uhlin, f. Le vin,
Enköping, den 10 febr., 44 år.

A llenas·t hos ·Gud söker min själ sin
'r..o; från honom kommer min frälsning.
(Ps. 62: 2.)

MARS.
Sönd. 4. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
Sönd. 11. Lindesberg, Kyrkan kl. 1,30.
Nattvard.
Sönd. 18. Glanskammar, S. J ~kobsson,
kl. 12.
Sönd. 25. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1,30.

APRIL.
Sönd. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
Månd. 2. Hjulsjö, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 8. Hallsberg, Kyrksalen i Ting huset kl. 12,30.
C ar l-Å k e A ?: e s k o g,
s .t uregatan 18, Örebro. Tel. 54 78.

Föreläsningar.
F ö r s t a d i s t r i k t e t.
Stockholm å Dövstumföreningen lörd.
den 3 mars kl. 7,30 av dövstumlärare H.
Zommarin: »Boliden».
· Norrköp·i ng i Hedvigs Församlingshem
sönd. den 18 mars kl. 11,ao · av pastor
Svenfors: »Vad tror naturmänniskan .om
själen __ och dess liv?»
· Motala i Missionskyrkan den 4 mars
kl. 4 e: ni. a\T dövstummissionär Persson:
»Utländska reseminnem>.
· Västerås i Kyrksalen Marie Bebådelsedag _kl. 12 (precis) av dövstumlä_rare
Zommarin: »Djur i skogen».
Nyköping · i V. Försåmlingssalen lörd.
den 31 mars efter gudstjänsten av fröken -Alma Abrahamsson: »Island».
Eskilstuna i Klosters Föi;samlingshem
lörd. den 31 mars kl. 6 av fröken Abrahamsson: »Hur silke kommer till».
Fröken Abrahamsson föreläser i Norrköping och Linköping den 1 april samt
i Motala och Örebro den 2 april. Vidare
i nästa nummer.

F e m t e d i s t r i k t e t.
Örebro å Dövstumföreningen, Drottningg. 32 lörd. den 10 mars kl. 7 av
dövstumlärare H: Zommarin: »Vid våra
lots- och fyrplatser».
Arvika å Församlingshemmet sönd.
den 18 mars kl. 10 av dövstumlärare
Zommarin: »Vid våra lots- och fyrplatser>>.
Kil. å Järnvägshotellet sönd. den 18
mars kl. .2 av dövstumlärare Zommarin:
»Vid våra lots- -och fyrplatser».

Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1934

