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DE DÖVS~fUMMAS KYRKO BLAD

Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han
' kall lära eder a llt och påminna eder om allt vad jag har sagt eder.
(Joh. 14: 26.)

~är Pingstdagen var inne, voro alla apostlarna församlade
andra.

med var-

Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våld-

sam storm hade farit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto.
Och tungor

~åsom

av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte

sig på dem, en på var av dem. Och de blevo alla uppfyllda av helig ande
och begynte tala andra tungomål, efter som Anden ingav dem att tala.
(Apg. 2: 1-4.)
Kom, Helge Ande, till mig in,
Upplys min själ, upptänd mitt sinn,
Att jag i dig må bliva.
Låt lysa livets ljus för mig
ch led mig på den rätta stig:
Dig vill jag helt mig giva.

Uti all sanning led du mig,
Förståndet öppna nådelig
Och lär mig, Gud, din vilja.
Ack, gör mig från all synder ren,
Att jag må följa dig all en,
Allt ont ifrån mig skilja.
(Sv. Ps. 138: 1-2.)
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D EN H E1L I G E AN D E.
Ande. Tusentals judar kommo då.
tillsammans omkring deras hus.
Men de blevo icke rädda, utan
gingo ut bland judarna och predikade ·e vangelium ·om att Jesus:
Kristus hade uppstått och levde .
Även framdeles voro de glada och
frimodiga, till och med när de
En dövstum sade till mig: »Jag måste lida mycket, när de kommokan förstå predikan om Gud, vår i fängelse, ja, när de blevo dödade'
Fader i himmelen, som har .skapat såsom Herren J.esus. Kom ihåg;
allt, .och som bevarar och hjalper Stefanus !
oss och giver os·s allt gott. Jag
Huru hade apostlarna fått en.
kan förstå ·e vangeliet om Jesus. sådan frid? De fingo denna frid
Kristus, som har upperubarat för på samma gång som de fingo den
oss, vad Gud är, ·Och som har fräl- Helige Ande.
sa t oss från .synden till gemenOch så är det alltid. Om man
ska p med sin Fader ·och vår Fa- icke har fått den Helig·e Ande, så
der. Men jag kan icke förstå talet fruktar man människorna, som äro1
om den Helige Ande, som Fadern onda. Därför lyder man dem och
skall ·s ända till Jesu Kriisti lär- gör det onda likasom de. Men om
jungar.» Det är nog många, som man har den Helige Ande, då våtänka såsom denne dövstumme. gar man göra det rätta och det
Och jag kunde icke lära denne döv- goda. Då är man icke rädd såsom
stumme •a tt förstå, v·a d den H elig e Petrus då han förnekade sin Herre
Ande ·är, och jag kan icke lära nå- och Mästare. Då vågar man begon människa det. Men jag har känna sin trio på Honom och sin
själv sett, vad den Helige Ande kädek till Honom. Aposteln Pauverkar hos människor. Och på lus skriver i brevet till galaterna
dessa den Heliges Andes verk kan 5 kap. 22-23 v.: »Andens frukt
j a;g peka och därmed också visa åter är kärlek, glädj.e, frid, tåla-på Anden, ,s om utför dem.
mod, mildhet, godhet , trofasthet,.
Låt mig försöka!
saktmod , återhållsamhet».
Om du ser hos en männi ska kärNär Herren Jesus hade dött,
voro Hans apostlar bedrövade och lek till Gud och nästall!, glädje över
rädda. De voro rädda för att ju- Guds hjälp, frid även i svårighedarna skulle komma och gripa dem terna, tålamod i att göra gott
och döda dem liksom deras Mäs- även mot fiender , blidhet i talet
tar·e. Därför stängde d:e väl dör- om dem som .ä ro orättvisa, godhet
rar na i det hus, där de voro för- även mot de onda, trofasthet även
samlade. Herren Jesus kom då till mot dem, .som upprepade gånger
dem och visade dem, att Han hade fela, saktmod mot dem äro häfuppstått från döden och kunde be- tiga och oförsynta, samt återhållvara dem. Då blevo de glada. Men samhet i njutandet för att få menär Herren Jesus strax därefter del och krafter att göra gott emot
gick ifrån dem, blevo de rädda dem, som behöva hennes hjälp, då
igen. Men 50 dagar efter Jesu förstår du, att den människan har
Kristi uppståndelse, på ping.s•t da- den Ande, som utgå r från den
gen} fingo apostlarna den Helige barmhärtige Fadern och Hans
>}Men hjä lparen, den H elige
Ande, som Fadern skall sända i
mitt namn, Han skall lär a eder
allt och påminna eder om allt,
vad jag har sagt . eder.
F rid. läm nar jag eft er mig åt
eder, min f ria g.i ver jag eder ..,,
.J oh. 14: 26-27.
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Son. Och du och jag, vi behöva
icke förntå mera. Men där.e mot
behöva vi varje dag mottaga Guds
Helige Ande i allt rikare mått, så
att vi alltmera bl iva sådana, som
kunna framvisa Andens. frukt.
Herren Jesus har lovat, att Gud
1

skall giva Helig Ande åt alla dem,
som bedja Honom.
Så bedja vi Dig, Herre Gud,
vår Fader: Sänd Din Helige Ande
i våra hjärtan och gör oss till nya
människor. Amen.
(Efter Malm er)

Guds godhets rikedom.
I slutet av 1600- och början av
1700-talet levde i Visby på Gotland en framstående man i vår
svenska kyrka. Han hette Israel
Kolmodin. Han har skrivit tre
psalmer i vår svenska. psalmbok,
som alla tala om Guds. stora godhet mot oss människor. Det är
därför säkert, att den gamle prästmannen under sin levnad fått känna och förstå, att Gud är god.
Vackrast ljuder hans lovsång till
Gud, när han i psalm 394 sjunger
om sommarens härlighet, om blomstertiden, som nu kommer. Det
är en riktig midsommarpsalm. På
Midsommardagen brukar man alltid sjunga den psalmen i våra
kyrkor.
När vi läser psalmen 394, förstå vi, att Kolmodin måste ha älskat naturen och allt det vackra i
Guds skapade värld'. Säkert vandrade han ofta omkring utanför
den gamla stadens väldiga murar
på de varma sommarkvällarna.
Han fröjdade sig över att se de

vackra träden och blommorna och
de böljande sädesfälten. Så sjöng
han:
»De fagra blomsterängar
och åkerns .ädla säd,
de rika örtesängar
och lundens gröna träd,
de skola oss påminna
Guds godhets rikedom,
a t\t vi den nåd besinna,
som räcker året om.»
När Kolmodin såg allt det vackra i naturen, kände han sig glad.
Men i allt detta vackra s.åg han
också Gud.. Han förstod, att Gud
älskar oss alla och att Han vill
glädja oss. Men vi äro ofta så
otacksamma. Vi glömma så lätt
HanS' godhet mot oss.
Om vi kunna se och glädja oss
rätt över allt det vackra omkring
oss i denna sommartid, då kunna
vi också lära oss att »besinna den
nåd, som räcker året om». Och då
bli vi tacksamma mot vår Fader j
himmelen.

Fattig för vår skull.
Att vara fattig och bliva rik,
det skulle väl varje människa vilja. Men det finns nog ingen, som
vill tvärtom, att vura rik och bliva fattig! Det är alltid svårt, om
detta skulle hända. Men den vägen gick ändå vår FTälsare. Han
Mmnade Guds himmel, dess rikedom och härlighet. Han, Guds
Son utblottade sig själv 9ch kom
1

i människogestalt. Han lät sig
födas till vår värld. Hans första
bädd blev krubban i Betlehem.
Och sedan Han lämnat hemmet ·i
Nasaret för att vandra omkring
och undervisa och hjälpa människorna, hade Han aldrig någon
egen viloplats, där Han kunde få
vila efter dagens arbete. Hans kläder voro av enklaste slag. Hans
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Konfirmanderna å Manil!a.

Ett ord till årets konfirmander.
Unga vänner! Ni hava nu konfirmerats och skola sluta skolan.
Ni skola ut till annat arbete, i
hemmet ·e ller på annan plats. Jag
ville då giva eder alla ·e tt gott råd.
Och det rådet hava ni många
gånger fått lyssna till under konfirmationsläsningen. Det lyder så
här: Glöm ·i cke bort Gud! Låt
J.esus vara hos dig i ditt arbete
och när du vilar! Låt Honom alltid få bo i ditt hjärta! - Jesus

sade en gång till s.ina lärjungar:
»Förbliven i mig, så förbliver också jag i eder. Mig förutan kunnen I intet göra.»
På . en kalkmålning i Uppsala
domkyrka ser man en ung man
böja knä med en hel mängd arbetsredskap omkring sig. Man
tror, att det är en bild av kyrkans byggmästare. När han skall
börja ·s itt viktiga arbete att bygga
ett tempel åt Herren, så inviger

sista bädd blev korsets trä på
Golgata. Han blev fattig för vår
skull.
Utan Jesus äro vi människor
andligt fattiga, fa ttig.a på ljus,
fattiga på frid, fattiga på kraft.
Ja, vi äro då utan Gud och utan
hopp i världen.
Kristus kom icke till oss med
guld eller silver. Då skulle Han
icke kunnat hjälpa oss i vår nöd.
Med guld eller silver kan icke vårt
hjärtas längtan uppfyllas. Nej,

Han kom till oss med famnen fylld
av den himmelske Faderns. kärlek. Hans liv på jorden visar oss
aila, att Gud älskar oss och vårdar sig om oss.. Gud vill, att vi
skola komma till Honom. När
Frälsaren fått lära dig att med
barnslig förtröstan och tro bedja: »Fader vår, som är i himmelen ... », då är du icke längre fattig, även om du icke har ett enda
silvermynt. Ty då giver Gud dig
av sin eviga rikedom.

Konfirmanderna i Gävle.

han sig först åt Gud med alla sina
verktyg, vinkeljärn, murslev och
hammare. Och han gjorde säkert
rätt, den unge byggmästaren. Gud
var med honom i hans arbete. Nu
står templ·e t där genom århundradena på fast grund.
Vi äro alla liksom byggmästare.
Vi bygga var och en sitt livs
byggnad. Men varför misslyckas
så många i detta arbete? Varför
finns det s1å många människor,
som leva i synd och oro? Jo, det
är därför att de icke velat hava
Kristus med. De tro icke Jesu
ord: »Mig förutan kunnen I intet
göra» . De tänka, att de sj.älva
kunna leva sii tt liv utan hjälp från
Gud. Och de vilja icke lyda Honom.
Du, som nu är ung, och som
längtar efter att få leva ett rikt
Iiv med lycka och framgång, glöm
icke bort Gud ! Låt Kristus alltid
vara hos dig! Vid din konfirmation .s ade du, att du ville tro på
Honom. Du ville av hela ditt hjärta förbliva hos Honom. Gör du
detta alltid, så skall det gå dig

väl! Du skall träffa många olika
människor under ditt liv. Många
skolia fresta och locka dig att göra
det som är synd. Och i ditt eget
hjärta bor mera ont, än vad du
tror. Där finns högmod, onda
ö111skningar, osanning, oärlighet,
egensinne och egenkärlek. Frestelserna äro många. Och allt detta
vill skilja dig ifrån Gud. Det vill
fördärva dig för tid och evighet.
Du behöver sannerligen hjälp,
även om du tycker, att du själv
är så stark. Ty mot synden kan
du icke ensam strida och vinna.
Men Kristus är den som kan hjälpa. Förbliv hos Honom!

0 Jesu, värdes mig ledsaga
på sanningens och fridens stig!
Du, som är mäktig i de svaga,
din Andes kraft förläna mig!
Då kan jag trofast målet" nå
och en gång livets krona få. Amen.
(S v. P s. 276 :6)

A-g.

Hur han övervann frestelsen.
En stormig och regnig eftermiddag stega sjömannen Alfred
österman och den unge skeppspojkeu Harald Berg i land i Rio
Janeiro. De hade varit på sjön i
många veckor. Det hade varit ett
enformigt liv. Men nu voro de
fria. De hade penningar i fickorna. De hade kommit överens om
att ha ·en glad dag.
De lämnade hamnen och krökte
in på en huvudgata för att besöka ett av de många kafäerna,
som fanns där, och vid vars dörrar män och kvinnor stodo för att
bjuda in gästerna.
Den .största av des·s a lokaler låg
vid slutet av gatan. - Kom, pojke, manade österman. Här skall
jag visa dig vad livet utomlands
är.
E'n kväljande lukt av sprit dunstade ut i den fuktiga luften. Harald stannade vid ingången och
stod där tveksam.
Då såg han en syn. Han såg
framför sig ett rum i en fjärran
svensk by. Det var ett enkelt rum
i en låg stuga, fullt med vardagliga saker - ett dukat bord, en
stor dalkarlsklocka i ett hörn, en
gungstol, en korg med ren tvätt
och en hylla med blommande krukväxter. Och mitt i allt en liten
klarögd kvinna. Hon satt vid
fönstret och höll en bibel på sina
knän.
Plötsligt tyckte han sig höra
hennes röst. Den hade varit tyst
i åratal.
1

Harald, sade hon, frestelse
är ej synd. Frälsaren själv blev
frestad, såsom det står här i boken. Men synden kommer, när vi
ger efter och faller för frestelsen.
Min gosse, fortsatte den
gamla välkända rösten, varm av
moderskärlek, en sak är att bliva
frestad, en annan att falla. Gud
bevare dig i frestelsens stund.
Detta kommer alltid att bliva min
bön för dig, tills vi härnäst träffas.
De hade aldrig träffats s.edan
och :s kulle aldrig få göra det, förrän hos Gud i himmelen. Han kom
ihåg den s·i sta kyssen, dörren som
stängdes bakom honom och den
ensliga promenaden till den avlägsna järnvägsstationen.
Som i en blixt försvann synen
och rösten, och hundratals -andra
röster kallade honom in till ljuset
och värmen, till dryckenskapen
och synden.
- Kom Harald, manade hans
kamrat.
Under den mörka himmelen i
den varma kvällen utkämpades en
strid, och vanns en sie ger. En man
vandrade in i ondskans nät, men
hans unge följeslagare stod emot,
vände och gick sin väg.
Gick han ensam? Nej, det var
två, som följ de honom. Den ena
var en enkel kvinna med kärlek i
sina ögon. Den andre var en man
med en törnekrona på sin panna.
(Efter E. J. i S veri§es Un§dom)
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Tiden flyr.
Den engelske skalden och romanförfattaren Walter Scott hade
på sitt skrivbord en liten tavla, på
vilken det stod: Gör aldrig ingenting! Detta manade honom alltid
att tänka på huru dyrbar tiden är
och hum fort den går.
Tiden är dyrbar. Var rädd om
den! För.slösa den ej till ingen
nytta ! Tiden kan aldrig vinnas
tillbaka, när den en gång har gått
förlorad. Många människor, som
använda tiden blott till det som är
onyttigt, kanske en gång skola vilja giva allt vad de äga för att få
leva en enda dag till - och leva
rätt.
Den som dagligen slösar bort
endast tio minuter, han har på ett
år förlorat sju hela dagar. Den
som stiger upp kl. 6 i stället för
kl. 7, han sparar under en mansålder icke mindre än tre och ett
halvt år, som annars sovits bort.
Och den som varje dag använder
blott en halv timme till ett bestämt
arbete, han vinner under en mansålder tre hela år med tio arbets-

timmar per dag. Hur mycket kart
ej uträttas på den tiden!
Ingen tog så väl vara på tiden
som Herren Kristus·. Blott några
korta år fick han leva och arbeta.
Men ändå kunde han hinna med
så mycket. Han visade oss, att
vårt livs rikedom beror icke på,
hur många år vi få leva, utan huru
vi använda vår tid här på jorden.
Tiden är så kort, dröm den icke
bort och lek den icke heller
bort! När vi bli gamla och se tillbaka på de gångna åren, kunna
vi icke för.stå, vart tiden flytt. Det
har gått så fort. Och icke en enda
dag kunna vi få tillbaka. När vi
tänka på detta, skola vi också
komma ihåg, att vi alla fått en
bestämd uppgift eller ett bestämt
arbete att utföra här på jorden.
Och detta skola vi utföra med trohet såsom plikttrogna Guds tj änare. Må vi komma ihåg Jesu
ord: »Medan dagen varar, måste
vi göra dens gärningar, som har
sänt mig. Natten kommer, då
ingen kan verka.»

AVLIDNA.
Anders Gustav Pettersson, Lindesberg,
den 12 april, 81 år.
Fru Anna Britta Olsson, Skog, Hälsingland, den 18 april, 70 år.
Johan Rosenkvist, Kungsör, den 27 april,
80 år.
Oskar Adolfsson, Motala, den 1 maj,
60 år.
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0 högsta tröst i all vår nöd,
Oss uppehåll i liv och död!
Låt oss ej försaka
Att bedja, vaka
0 Gud, förbarma dig!
V i .döden måste smaka.
Och betänka, att en gång
(SL

Ps. 135:<1)
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
JUNI.
Fred.

7.

Lörd.

8.

Pingstd. 9.
Pingstd. 9.
Pingistd. 9.
2. d. P. 10.
2. d. P. 10.
Torsd. 13.
Fred: 14.
Lörd.

15.

Sönd.
Sönd.
M:ånd:.
Lörd.

16.
16.
17.
22.

Malmköping, Kyrkan kl. 5.
Nattvard.
·
Strängnäs, Församlingssalen kl. 11.
Upsala, Dövst~mföreningen
kl. 11,30. (Vid Sv. Dövstumförbundets kongress.)
Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Södertälje, Kyrkan · ~I. 4,30.
Nyköping, S :t Nikolai 'Kyrka kl. 2,30.
Åtvidaberg, Gamla Kyrkan
kl. 11. (Kyrkoherde . Hultqvist.)
Harg, .Ky!kan kl. 6.
Norrtälje, Kyrkan kl. 12,30.
Nattvard.
Enköping, Kyrkan kl. 2.
Nattvard.
Köping, Kyrkan kl. 12,30.
Västerås, Domkyrkan .k l. 4.
Värmdö, Fredriks borg kl. 12.
Tumba, Prästgården kl. 4.

S. G. S v e n fors,
Vesslevägen 7, .Ålsten. Tel. Ålstrn 13 31.
F e m t e D i s t r i k t e t. ·
JUNI.
Fred.
7.
Lörd.
8.
9.
Sönd.
Månd. 10.
Tisd.
Onsd.
Torsd.
Fred.
Lörd.
Sönd.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Månd. 17.
Onsd.
Torsd.
Fred.
Lörd .
Sönd.
Sönd.

19.
20.
21.
2'2 .
23.
23.

JULI.
Sönd.

Filf,pstad, Kyrkan kl. 11.
Norra Råda, . Kyrkan kl. 5.
Dalby, Kyrkan kl. 4.
Södra Finnskoga, . Kyrkan
kl. 4.
Vitsand, Kyrkan kl. 4.
Torsby, Kyrkan kl. 4.
Sunne, Kyrkan kl. 12.
Gräsmark, Kyrkan kl. 11.
Bogen, Kyrkan kl. 11.
Arvika. Utfärd till Rödenes Kyrka i Norge. Högmässa kl. 10,30. Samling vid
Torget kl. 7 fm . Anmälan
till fru Signe Andersson.
Charlottenberg,
Prästgården kl. 11.
Blomskog, Kyrkan kl. 5.
Långserud, Kyrkan kl. 5.
Säffle, Betlehem kl. 5.
Karlstad, Domkyrkan kl. 4.
Kristinehamn, Kyrkan kl. 1.
Visnum, Kyrkan kl. 4,30.
Nattvard utdelas vid samtliga gudstjänster.

14.

Hovsta, Sommarhemm t kl.
1. (Samling vid Norra Församlingshemmet i Örebro kl.
10,15 för dem, som vilja åka
buss.)

Carl-Åke Ar e skog,
Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 7
Ä

J U NI.

rk e s t i f

t e t.

'

Håtuna, Kyrkan kl. 11.
österlövsta, Kyrkan kl. 6 ~ :1(1.
Tierp, Natanaelskyrkan kl.
11.
L8rd. 15. Gävle, Heliga Trefaldigh et.
Kyrka kl . 12. Nattvard .
(Pastor ·Ekman med r ektor
Zommarin som tolk.)
U psala och Enköping se. under För ta
Distriktet.

.Onsd. 12.
Onsd. 12.
Torsd. 13.

Förefäsningar.
Första D_i strikte t.

Nyköping. Annandag Pingst hålles n
föreläsriingsdag med gudstjänst och för läsningar i V. Församlingssalen. Kl. l :
Herr Oskar Matthes: »Om · havet och
människornas kamp att betvinga d t».
Kl. 2,30 hålles gudstjänst. Kl. 3,:111:
Fröken Fondelius: »Scoutrörelsen».
Motala i Varamobaden den 14 juli
kl. 4. Fru Renner: »Kvinnans ställning
till mannen förr och nu» .
F e m t e d i s t r i k t e t.
Fryksta (Kil), vid Arvika Dövstumförenings utfärd, den 7 juli kl. 4: H err
0. Matthes: »Om havet».
S j ä t t e D i s t r i k t e t.
Upsala, Timmermansg. 1, den 14 juni
kl. 8. Rektor Zommarin: »Döda fallet
och Vild-Hussen».
Gävle, Dövstumskolan, den 15 juni
kl. 7,30. Rektor Zommarin: »Den stora
franska revolutionen 1789».
Borlänge, Barkargärde skola kl. 1.
Rektor Zommarin: »Döda fallet och Vild Hrussem>.
GLÖM EJ att anmäla ombyte av adr s
NÄSTA NUMMER av Kyrkobladet utkommer den 1 augusti.

A/ B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1935

