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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Ho le. Jesus und en ·isar Nikod c mus. 

Så älskade Gud världen . .. 
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Han kom till Jesus onz. natten. 

V id den tiden var bland f,arise
erna en man, som hetJte N ikode
mus, en av judarnas rådsherrar. 
Denne · kom till Jesus om natten 
och sa)de --till hono-rn: »R,abbi, vi 
veta) 1att det ä,r från Gud, du har 
kommit såsom lärare; ty ingen kan 
göra sådana tecken, som du gör, 
om icke Gud år m ed honom.» Je
sus svariade och sade till honom: 
»Sannerligen, sannerligen säger 
jag dig: Om en människa icke bli
ver född på nyU, så kan hon icke 
få se Guds rike.» Nikodemus sade 
till honom: »Huru kan en männi
ska födas, när hon är gammal? 
Icke kan hon väl åter gå in i sin 
moders liv och födas?» Jesus sva
rade: »Sannerligen, $annerligen 

Det var en man, som kom till 
Jesus för att tala vid honom. Män
nen behöva också Jesus. Kristen
domen är .icke endast för kvinnor 
och barn, nej också för män, för 
alla, som förstår, .att de äro syn
dare och behöver Guds nåd. 

Nikodemus ·var rik, förnäm och 
klok. Sådana människor håller sig 
ofta borta från Gud. De rika litar 
på sina pengar och menar, att ri
kedomen är det viktigaste av allt. 
De förnäma ,se ofta ned på de 
andra och menar, att de själva äro 
bättre än dessa. Och de kloka, de 
gott begåvade, de litar ofta på sitt 
goda förstånd och menar, att de 
äro alltför kloka för att tro på 
Gud, de vet bättre, huru himmel 
och jord blevo skapade, de behö
ver ingen Gud, och de glömmer, 
att också ett gott förstånd är en 
gåva från Gud. 

s.äger jag dig: Om en människa 
icke bliver f öcld a?.' vatten och an
de, så kan hon icke komma in i 
Guds rike. De1t som är fött 1av 
kött, det är kött; och det som är 
fött av ande, det är ande.» Ni
kodemus. sade: »Huru kan detta 
ske?» Jesus svarade: »Är du Is
raels lär are och förstår icke detta? 
Såsom M ose.s upphöjde orm,en i 
öknen, så måste Människosonen 
bliva upphöjd, för att var och 
en, som tror, skall i honom hava 
evigt liv. Ty så ·älskad e Gud 
v ä r l d e n, 1a t t h a n u t g a v 
s i n e n f ö d d e S o n, p å d e t 
a t t v ·a r o c h e n, s o m t r o r 
p å h o n o m, s k a l l i c k e f ö r
g ås, utan hav ,a evig t li v .» 

Joh. 3 : 1-16. 

Nikodemus kom till Jesus för 
att få svar på .sina många frågor. 
Och han upptäckte, att han inte 
var så klok, som han trodde. Han 
kom om natten, det var icke där
för att han hade .så brått på da
gen, utan det var av fruktan för 
människor. Han tänkte: »Vad 
skall människor .säga, när de ser, 
att jag går Wl Jesus ! » 

Nikodemus fick svar på sina 
frågor, och han blev frimodig. 
Nästa gång vi hör om honom, för
svarar han Jesus i judarnas råd. 
Och ,sista ·gången vi hör ,om ho
nom, är han en av Jesus vänner, 
som är med om att taga hans döda 
kropp ned från korset och begrava 
den. 

Nikodemus gick den riktiga vä
gen, den skall vi också gå. 

(Th . J .) 
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Den lilla bibeln. 
Det finns ett ord i vår !bibel, 

som Martin Luther kallade »Lilla 
bibeln», därför att det var det 
viktigaste i hela den .stora bibeln. 

Det är Jesus. själv, som har gi
vit oss detta ord. Han gav det till 
Nikodemus, som kom sent en natt 
för .att få veta, vad han skulle 
göra för att bli frälst. 

Då sade J esusi till honom: »Så 
älskade Gud världen, af.t han ut
gav sin enfödde Son, på det att 
var och en som tror på honom, 
skall icke förgås, utan hava evigt 
liv .» 

Det ä:r dessa ord vi kallar lilla 
bibeln. 

Här berättar Jesus för oss, vad 
Gud har menat med allt det han 
från begynnelsen har gjort med 
människorna, och allt, som han 
har talat till dem. 

Meningen med alltsammans har 
alltid varit densamma: han har 
velat frälsa dem från synden och 
från satans rike. 

Hela den s.tora bibeln är berät
telsen om vad Gud har gjort för 
att frälsa världen, och allt ,samlar 
sig till slut i detta ,enda, att han 
utgav sin enfödde Son, för att var 
och en som tror på honom, icke 
skall förgås, utan hava evigt liv. 

Så ·Skall man förstå den stora 
bibeln, och den lilla ger oss liksom 
nyckeln till att förstå den stora. 

Summan av allt, som Gud vill 
säga oss, är detta: Han har .givit 
oss en Frälsare, och denne Fräl
sare är Jesus Kristus, en Frälsare 
för alla syndare. 

Ja, Gud vare lov, att vi har fått 
den lilla bibeln. Nu behöver ingen 
vara i tvivel om hur han kan bli 
frälst! 

Och ändå! Ibland är inte ens 
den lilla bibeln hjälp nog, för dem 
som är i nöd. 

Nu skall jag berätta om en 

gammal man, som jag hade många 
svårigheter med, innan han kunde 
tro på Jesus som sin Frälsare. 

Han hette Kristian och kallaides 
i allmänhet Svärjaren, ty han ha
de alltid varit så svår med att 
svära, både när han var full och 
när han var nykter. Han hade 
också varit mycket begiven på 
dryckenskap. 

Han bodde borta i en sko.g till
sammans med sin hustru Anna 
och en halvvuxen pojke, som het
te Lill-Kristian. 

Då jag besökte honom, var han 
gammal och skröplig och måste 
ligga till sängs. 

Man hade sänt bud efter mig, 
därför att ha.n var rädd, att hans 
sjulcdom skulle sluta med döden. 
Och ni vet hur underligt det är, 
att om människor inte vill ha nå
got med prästen att göra annars, 
så skickar de dock gärna bud på 
honom, när de .skall dö. Och det 
är väl, ty det är mång.a, som har 
blivit hjälpta in i himmelen i sista 
minuten. 

Stackars Kristian, det var en 
svår tid för honom. Jag var ofta 
hos honom, och alltid var det sam
ma klagan: »Jag får ingen ro för 
mina synder, de förföljer mig dag 
och natt ! Herre Gud. vad skall 
jag göra? Jag kan inte bli fri 
från alla mina svordomar, de går 
som spjut och svärd genom sjä
len. Om jag kan låta bli att svära 
på dagen, så ligger jag i alla fall 
och svär i sömnen! Jag är för
tappad, jag är förtappad!» nästan 
skrek han. 

Det, som till sist hjälpte honom, 
var den lilla bibeln, men inte förr
än jag hade lärt honom att läsa 
den på rätta sättet. 

Jag 1slog upp versen i bibeln och 
läste högt och långsamt: 

»Så älskade Gud världen, att 
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han utgav sin enfödde Son, på det 
att var och en, som tror på ho
nom, .skall icke förgås utan hava 
evigt liv.» 

»Det är till dig, Kristian, tro 
nu det», sade jag. 

»Ack ja, den som bara kunde 
det», klagade han, »men det gäl
ler nog icke sådana som Kristian 
Svärjare.» 

Då kom jag att tänka på något 
jag en gång hade läst, och så sade 
jag: 

»Hör nu på, Kristian, nu skall 
jag lära dig läsa den här versen 
på det rätta sättet! Det är så här: 

Så älskade Gud Kristian Svär
j are, att han utgav sin enfödde 
Son, på det att Kristian Svärjare 

. som tror på honom 1skall icke för
gås, utan hava evigt liv!» 

Han såg på mig. Det var som 
om det lyste ett svagt hopp i hans 
ögon. 

»lVIenar du det?» frågade han. 
»Ja, det menar jag!» svarade 

Jag. 
Men så blev han missmodig igen 

och .skakade på huvudet. 
»Ånej», sade han, »det är nog 

inte så väl.» 
Då jag gick bad jag Lill-Kris-

tian -- gamla Anna kunde knap
past läsa - att han varje dag bå
de morgon och kväll skulle läsa 
den versen för honom såsom jag 
hade läst den. Han lovade det. 

Några dagar senare kom jag 
tillbaka till honom. Ni må tro, att 
det hade blivit en stor förändring. 
När jag räckte honom handen, 
grep han den med båda sina hän
der och kysste den. 

».0, Herre Gud, vad jag är 
glad», sade han, »nu vet jag, att 
också Kristian Svärjare har en 
Frälsare.» 

Och den som också var glad, det 
var jag. 

Nu har jag berättat vad jag 
tänkte säga om den lilla bibeln . 
Nu vet ni vad den är, och nu har 
ni också hört, hur den ·Skall läsas 
på rätta sättet. 

Gud välsigne er till att alltid 
kunna läsa både den stora och den 
lilla bibeln på det .sättet: 

»Så älskade Gud världen, att 
han utgav sin enfödde Son, på det 
att var och en som tror på lwnom 
skall icke förgås, utan hava evigt 
liv.» 

(Efter e n predikan av Biskop Lumlc ) 

Utan tro. 

En kall vinternatt och en tim
merkoja djupt in i en snöig skog. 
Glöden lysa på härden och kasta 
sitt fantastiska skimmer över jord
golv och timmerväggar. Ett par 
britsar utefter väggarna, ett grovt 
tillyxat furubord, matsäcksskrin, 
ränslar och grova skor, se där vad 
som finns dä,.rinne. Trötta av tungt 
arbete i den djupa snön sova två 
män på de bortre britsarna, men 
på britsen närmast elden ligger 
Anders i lVIyrtorpet och kastar sig 
.av och an. Han ligger och stirrar 
upp mot rökfånget, där han ser 
nattens stjärnor vandra förbi. Den 

som ändå kunde sova! Anders kry
per djupare ner under fällen och 
makar granriset högre under hu
vudet. Men nej, sova går inte. 

Så har det varit nu natt efter 
natt hela vintern. Så snart han 
lagt sig ned hade tankarna kom
mit stormande. De malande bittra 
och hårda tankarna. Ty Anders i 
lVIyrtorpet har blivit både bitter 
och hård, farit illa i livet, stac
kare, han som så många andra. 

Född i en ladugård, utackorde
rad på socknen, först till någon 
som av barmhärtighet tog den 
skrikande ungen, sedan till den, 



som kunde dra mesta nyttan av 
honom. Och sedan, ja sedan var 
det hundåren vid sågen, sedan 
några vandrarår och nu sist ar
betet i skogarna. Och så detta, 
att man nästan inte skulle få ar
beta. Ja nu .ett tag ja, men hur 
länge skulle det vara? Rätt som 
det var stod man där arbetslös 
igen. 

Och så detta att inte ha ett 
hem, en fast hållpunkt, något att 
hålla sig till. Ingen var så hem
lös, så ensam, som Anders. Han 
ser där han ligger, en flik av 
himmelen med gnistrande stj är
nor och flammande norrsken. An
ders knyter handen. Man säger 
att Gud är en kärleksrik Gud. 
Ånej, fanns det en Gud, då var 
han lika kall och hård och långt 
borta som stjärnorna. Lika litet 
som Ander:s visste om de fjärran 
stjärnevärldarna, lika litet visste 
säkert Gud om en fattig arbetare, 
utkastad i en timmerkoja långt 
bort i en snöig skog. Fanns det 
en Gud, inte brydde han sig om 
de stackars människorna. Det var 
nog enklast att tro, att Gud inte 
finns. Förresten just i kväll hade 
ju Anders skrivit. att han icke 
trodde på honom eller ville ha med 
honom att göra. Det var de där 
blanketterna till folkräkningen, 
som det nu var så märkvärdigt 
och viktigt med. Man .skulle skri
va namn, födelseår, skola, ställ
ning i yrket och allt möjligt och 
så detta om tro. Men Anders 
hade ingen tro att bekänna. Nog 
för att han var både döpt och kon
firmerad och nog var konfirma
tionsprästen en hygglig karl. An
ders hade till och med varit rik
tigt gripen under lästiden och sva
rat bäst under förhöret. Men en 
kyrka, som predikade en kärleks
rik Gud, en Gud som inte tog 
bättre hand om sina barn, en så
dan kyrka ville inte Anders ha 
något att göra med. Och 1så hade 
han tyckt, att det såg så ärligt 

och bra ut, när han med stora bok
stäver skrev: »utan tro», på den 
där blanketten. Och så hade han 
tänkt, att nu hade han gjort upp 
räkning.en med sig själv. Nu var 
det klart. Ingen tro, ingen Gud, 
ingen religion. Skönt att ibland 
få göra sin ståndpunkt klar. 

Dagarna komma och gå med 
strängt arbete i skogarna. Ande
dräkten står som en rök från kar
lar och hästar i den hårda kylan. 
Lass efter lass fraktas bort. An
ders i Myrtorpet arbetar som en 
slav. Det är som funnes inte nog 
tungt arbete för honom. Men när 
natten kommer känner han ingen 
trötthet. Då komma tankarna stor
mande över honom igen. Det går 
runt i huvudet av de hårda och 
bittra tankarna hela natten. »Du 
har inget hem, Anders, ingen kår
lek, ingen tro och ingen Gud», och 
så känner han sig så bittert en
sam och övergiven. Ibland är det 
som det snyftade till i honom av 
idel övergivenhet och längtan ef
ter något bättre. 

Det var ingen som egentligen 
visste hur det gick till. Men en 
dag låg Anders i Myrto·rpet på 
sj ukstugan med krossad bröst
korg. Man hade hållit på med att 
lossa timmer då kättingen brast, 
som höll den väldiga foran till
sammans, och när Anders skulle 
hålla emot, rasade hela hopen stoc
kar över honom. Att han kom un
dan med livet var ett under. 

Men där låg han i feberyrsel, 
en krossad stackars människo
spillra, för vilken det hade varit 
barmhärtigare att få dö genast. 
Han låg och mumlade samma ord 
om och om igen. Sjuksystern kun
de knappt höra, vad det var. Men 
Anders såg orden som skrivna i 
eld. Gång på gång stavade han 
igenom dem. Han kände väl igen 
dem. Han hade själv skrivit dem. 
Han hade tyckt att det sett så 
ärligt och bra ut, när han skrev 
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det på den där blanketten: »utan 
tro». 

Men nu, åh, om han kunnat 
stryka ut dem. Det var som hade 
han s~rivit sin egen dödsdom. Ty 
det enda Anders hann tänka på, 
då timret rasade över honom, var: 
»Nu dör du, Anders, du som inte 
har någon tro». Ett par dagar 
efteråt vaknade han till medve
tande på sj ukstugan, men bara 
för att åter förlora det. 

Syster såg honom ofta famla 
med händerna, det var som sökte 
han något, och i yrseln ropade 
han Gud, så hjärtslitande och 
övergivet. Syster trodde, att han 
ropade i .smärtor och gav honom 
lindring. Men Gud, som är oss 
närmare än vi tro, hörde den stac
kars mannens .suckan och kvidan. 
Så underligt är det, att det vi tro 
för längesedan bortglömt och för
kastat, det har kanske bara lik
som sjunkit ruer i själens djup och 
rätt som det är, kommer det upp 
igen. 

Där låg Anders i Myrtorpet 
och sökte ett ord för länge sedan 
lärt, för länge s.edan bortglömt. 
Natt och dag, i sömn och vaka, 
sökte den plågade själen det hjäl
pande ordet, ordet som .skulle ge 
visshet och hopp, ordet att leva 
och dö på. 

Det var fasansfulla dygn. Plå
gor och ångest. Men så mot mor-

gonen efter en svår natt skedde 
undret. Ur .själens djup kom det, 
stilla och klart, det ord som han 
för länge sedan lärt sig och för 
länge .sedan glömt bort. »Jag tror 
att Jesus Kristus ... förlossat, för
värvat och vunnit mig, förtappade 
och fördömda människa ... » Och 
då var det som om alla hårda band 
brustit och all bitterhet var för
svunnen. I stället hade det kom
mit en stor ro. Han hade vunnit 
mig. 

Anders i Myrtorpet låg hela 
dagen i dvala. Någon gång vak
nade han upp och hela ansiktet 
strålade: förlossat, förvärvat och 
vunnit mig, viskade han. 

Mot aftonen blev han orolig 
igen. Blicken irrade och händerna 
famlade. Det var som sökte han 
något mer. Tunga .suckar kom ur 
det sargade bröstet. Så blir det 
alldeles tyst. Nu är det slut, tän
ker syster och går fram till säng
en. Men då - överväldigande, 
som när en fördämning brister 
eller som då solen bryter igenom 
molnen, kommer det, klart och 
tydligt, från den döende mannen 
- »på det jag skall vara hans 
egen ... leva under honom i hans 
rike och tjäna honom i evig rätt
färdighet ... » 

Så blir det tyst. Anders i Myr
torpet är död - död i tro. - Ära 
vare Gud! 

(Annie Löfvcnmark.) 

Gör det bästa av vad som ar. 
Många människors liv misslyc

kas, därför att de icke nått det 
mål eller vunnit den lycka, som 
de i sin ungdom hade längtat ef
ter. Då de ej fått detta kasta de 
allt över bord och mena, att livet 
ingenting är värt. Och ändå är 
det ju inte .säkert, att livet blivit 
bättre och lyckligare om man vun
nit allt det som man längtat efter. 

Vi människor stirra oss blinda 

på vad vi icke hava, på vad vi 
sakna, så ;att vi icke se, vad vi 
äga och kunna uträtta. Dock mås
te vi ju först och f.rämst se vårt 
liv .sådant, som det i verkligheten 
är och icke leva i en inbillad fan
tasivärld. Ty fantasiens värld och 
dess inbillade möjligheter binder 
oss och hindrar oss att se det 
verkliga livet. Och så försumma 
vi vårt arbete och våra plikter. 
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sar och polerar och masserar och 
snyggar upp sig och beundrar allt 
och alla. Från den sista skönhets
drottningen i helfigur till Greta 
Garbos trötta ögon. Men under ti
den glömmer man kanske - jag 
säger visst inte alltid, men ofta -
att lägga märke till den verkliga 

VIGDA. 

Axel Gustav Johansson (hörande) och 
Margit Linnea Moberg, Källstad1 den 
2 juni. 

Skom. Gustav Ludvig Andersson, Värm
landsbro, och Berta Elvira Kvist) 
Glafva. 

H erren Gud, som har stiftat äktenska
pet, give dern lycka och välsignelse till 
derr.ts viktiga förening. 

Gudstjänster. 

F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

AUGUSTI. 

Lörd. 
Sönd. 
Mönd. 

3. Vis·by, Församl.-huset kl. 7. 
4. Västergarn, Kyrkan kl. 11. 
5. Lärbro, Kyrkan kl. 10. Natt-· 

vard. 
Sönd. 11. 

Sönd. 11. 
Månd. 12. 

Lörd .. 17. 
Sönd. 18. 

Sönd. 18. 
Lörd. 31. 

Norrköping, Hedvigs Fö:t 
samlingshem kl. 11. 
Vånga, Tolskepp kl. 2. 
Gnesta, Frustuna Kyrka kl. 

1,30. 
Ljusterö, Kyrkan kl. 7. 
Stockholm, Storky1kan kl. 1. 
(Obs.! tiden.) 
V äddö, Kyrkan kl. 5,30 . 
Väst erhaninge, Kyrkan kl. 
10. 

SEPTEMBER. 

Sönd. · 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Lidingö, Kyrkan kl. 4. 

S. G. Sv e n fors, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålst en 13 31. 

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

AUGUSTI. 

skönhet man har alldeles inpå sig. 
Skönheten i ett kärleksfullt och 
uppoffrande liv, skönheten i ett 
par gamla händer - kanske i mor 
händer och i fars - som så läng 
arbetat i glömska av sitt eget vär
de, endast med tanke på att hjälpa 
och tjäna andra. 

(Knrin Collin i Vcst. I. lid11i11g) 

AVLIDNA. 
Selma Maria Jansson, f. Karlsson , den 

7 juli, 41 år. 
Sven Helge Liljevall, Hagfors, d en 12 
· juli, 27 år. 

Upplys oss, Herre, med ditt ord, 
Att vi på denna mörka jord 
Ifrån din väg ej vike! 
Och för oss sist i J( rist i tro 
Från dödens skugga, cliir vi bo, 
Till ljuset i ditt rike! 

(S\'. l's. IM-7: G.) 

SEPTEMBER. 

Sönd. 1. Örebro, Norra För sam] i11p: ~: 
hemmet kl. 11. 

Sönd. 
/ 

8. Arvika, Församlingsh ern1\wt 
kl. 1. 

AUGUSTI. 

Lörd. 17. 
Lörd. 17. 

Sönd. 18. 

Scnd. 18. 
Månd. 19. 

DALARNE . 

H edemora, Kyrkan kl. J. 
Domnarvet, Föreningsloka
len kl. 6. 
Rättvik, Kyrkan kl. 1. Där
efter samkväm i Prostgår
den. 
Mora, Kyrkan kl. 5. 
Vansbro, Samling vid Järn-

vägsstationen kl. 3. 

C ci r l-Å k e Ar e skog, 
Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 78. 

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

Visby. I samband med utfärd till 
Västergarn den 4 aug. hålles föreläs
ningar av Fröken Alma Abrahamsson, 
Göteborg, över ämnena: »Sol och bad» 
och »Om gott uppförande». Tiderna 
meddelas vid gudstjänsten kL 11. 

Fred. 16. Högfors, Missionshuset kl. G. GLÖM EJ att anmäla ombyte av adress! 
Sönd. 25 . Kristinehamn, Kyrkan kl. 

l,110. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1935 
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