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Det brinner en stjärr.ia i Österland
Den heliga julnattstimma;
.
I
mörkret . på villande ö'knen$ · s9nd
De himmelska strålar grimma.
För människor, stadda på vandringsfärd,
Hon år efter år har brunnit,
Och själar, som famlat i otrons värld,
T ill himmelen vägen funnit.
P. Nilsson.
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JULE N 1938
Välkommen var, o Herre kär~
En julaftons betraktelse.
0

TER HÄLSA vi den heliga födelsenattens inbrolt. Åter
A utövar
denna högtidsafton sitt underbara inflytande. Vi
äro icke okunniga om orsaken: Gud har uppenbarat sig. Det
har blivit veterligt, att han älskar världen, eftersom han sänt
sin enfödde Son, för att vi skola leva genom honom.
Ingen högtid är såsom denna. Ingen ingiver på förhand
samma längtan. Barn och äldre, burgna och ringa, belästa
och olärda, alla befinna sig inom samma ring av vördnad,
förbidan och glädje, då julen nalkas. Tusen skiftningar finnas. Men alla bära inom sig en uppriktig tacksamhet för,
att denna högtid ånyo gäsiar oss.
Det bärande och samlande i denna stämning är behovet
att älska och bliva älskad, att giva kärlek och att få kärlek,
eller åtminstone att minnas den kärlek, som andra hava bevisat oss och som vi visat andra under flydda och fram·

67

farna julhögtider, vilka nu äro för hågkomsten såso~ s~ora ·
och små pärlor, uppträdda efter vara.n dra på ett osynligt
band, vilket vi gärna gripai oc~ på; vilket vi med själens .hän-.
der famla och treva, varje · gång denna högtid återvänder:
Kärlekens högtid är inne. Det ungdomliga sinnet med sin
glöd, det gamla och hårdnade sinnet med sin sträva yta,
under vilken mycken vekhet bor - alla äro fångna under
samma inflytande: ett stormande eller stilla behov att älska
och att älskas. Julen är kärlekens högtid.

BARNEN gått till ro i afton och du själv är allena,
N ÄR
då gör du rält i att lbinka på alla jular, som gått, och
på ditt eget hem, i vilJrnt du själv var barn o.c h i vilket du
fick mycket för hela livet. Då märker du, att över ditt sinne
gjuter ·s ig denna rika ström av kärlek, som har följt dig
ända från din första julafton till den, som i dag är inne. ,:
Men varifrån kommer ursprungligen allt detta? Var ät" ·
källan, ur vilken denna ström allra först har upprunnit? Det
finns ingen tvekan om svaret: den som följer strömmen tillbaka till källan, står inför den krubba, där Jesus vilar som
barn. Han står inför den heliga familjen i Betlehem. Och
han hör apostelns 01~d: »Därigenom har Guds kärlek blivit
uppenbarad ibland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i
världen, för att vi skola leva genom honom.» Källan heter
Guds kärlek, uppenbarad genom Kristi födelse.
Guds kärlek är Guds hjärta, klappande av oro för oss
människor. Guds kärlek är hans beslut att ingripa för vår
skull, även om det skulle kosta honom det dyraste av allt:
den Enfödde, den mest älskade, den som var honom närmast i himlarna och på jorden.
Så öppnade Gud slussarna till sitt eget hjärta. Gud sände
sin enfödde Son i världen. Nu vet en längtande .varelse, var
den källa är belägen, där han kan nedsänka sitt öskar och
upphämta den dryck, som ensam förmår att stilla törsten
efter fullkomlig kärlek. . Han begive sig till Guds egen famn
och' fadersheqi. Han besöke därpå under deµ , högtid, som
denna afton inviger, den heliga plats, , där Gud lät sin Son
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födas till en Frälsare ·och saliggörare. Han tillbedje ödmjukt ocJ::i stilla vid Jesu krubba i Betlehem. Där har det
renäste källsprånget ur den eviga kärleken kommit i dagen.
Där· betänke han, att Gud har visat oss hela sitt hjärta: så
älskade Gud världen, att han utgav sin ende :Son.

o människa, tillkommer det dig att besvara denna
0 chhansnu,handling.
Varmed? På vad sätt? Genom att tillbakavisa Guds utsträckta hand? Genom att förakta och förs m å det offer, haffgjorde? Då begår du en besinningslöshet:
<lå fö.r intar du högtiden, du avstänger dig från den kärlek,
som du behöver. Nej, sådant svar höves dig icke efter Guds
kärlek att skänka dig sin enfödde Son.
Låtom oss i stället på denna afton med dem, som vi hava
omltrin.g oss, hålla sannskyldig och rätt julbön inför Guds
tron '.i Jesu namn. Låtom oss därpå begiva oss till Betlehem
för att .se, vad Gud har gjort, och för att av hjärtat säga:

. :

Välkommen var, o Herre. kärt ,
.N.ä r oss en gäst du vorden är ..
I fattigp.om: för mänskqrs skuld
• 1,d_
u . kom, . och . Gud är oss nu huld.

<(Bearöetnin!g.: efter ,en predikan av biskop. Sam. Stadener.)
\'

' ~En bön., 1~å julaftonen.
' i,

{ I TACKA ,DIG, Hen·e· Gud, l~immelske Fader, för din

\
.
stora nåd och barmhärtighet,
att du har låtit din enfödde Son komma i världen
och genom 1honom hjälpt ossJrån synden och den eviga döden.
Vi bedja dig: ·
·
·
upplys vår·a hjärtan genom din helige Ande,
så att v·i må vara tacksamma för din gåva,
trösta oss av denna din riåd i
nöd och . anfäktelse~ · ·.
och ''alitså genom din Son, vår Herre :Jesus · Kristus, bliva
· evigt saliga. Amen.

all
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1938-1939.
ERRENS NAD är det att det icke är ute med oss,
ty det är icke slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny,
ja, stor är din trofasthet.
Herren är min del, det säger min själ mig;
därför vill jag hoppas på honom.
Herren är god mot dem som förbida honom, ·
mot den själ som söker honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.

H

Klag. 3: 22-26.

å lyktar :In ett år sitt lopp:
Sdess
dagar gå ej mera opp,

Ett annat år upprinner fort:
kanske, förrn det sitt omlopp gjort
dess timmar hava slagit.
skall dödens hand 'mig röra.
Och tidens flod
Då blir för sent,
har ond och god ·
då är förment
med sig i farten dragit. -.: : .,. att bot och bättring göra.
Sv. Ps. 468.

ag kan trygg vid Herren vila
så i glädje ! som i sorg,
medan tidens stunder ila,
ty han är min fasta borg.
Han min starkhets klippa är: ·
trygg mitt hus jag bygger där.

J

•
Sv. Ps. 462.

JULHALSNING

FRÅN SVENSKA KYRKANS DIAKON/STYRELSE.

ETT JULKORT.
En författare berättar om ett almanack, från vilken man fö r
biträde på ett advokatkontor, som varje dag rev av ett blad och kasen dag med posten fick ett kort tade i papperskorgen. Nu såg
från sin chef, vilken var på resa han plötsligt in i en alldeles ny
i Italien. På kortet fanns en a:v- värld. Och han blev förskräckt
bildning av en tavla, som var må- över sitt livs fruktansvärda fatlad av en berömd konstnär. Till tigdom.
höger såg man de knäböjande herDet var de jublande änglarna,
darna, fö r vilka änglarna förkun- som hade Öppnat ·· hans ögon och
nade det glada budskapet om Jesu förklarat Kristus för honom. Mefödelse. Till vänster voro Maria ningen med livet är inte mörker
och Josef och barnet, omstrålade och enformighet och till sist döav ljus. Och runt omkring svä- den; utan livet skall var a ett liv
vade jublande änglar. Hela luf- i glädje, godhet och kärlek.
ten var full av den himmelska
Och då han nu riktigt förstått
glädjens budbärare.
detta, blev allt förändrat för hoDen bilden blev en överrask- nom. När han gick till sitt konning fö r mottagaren. Han hade tor, kände han, att han måste fö rförut alltid tänkt sig kristendo- söka sprida glädje omkring sig,
men endast som något mycket all- precis som de glada änglarna på
varligt och tråkigt. ' Han hade kortet. I allt det brådskande a r aldrig tänkt sig, att kristendomen betet fick han ändå tid att vara
kunde vara förenad med så jub- glad och god. Han gav ett gott
lande glädje. Nu ställde han kör- råd till den ene och en vänlig upptet på sitt arbetsbord mellan muntran till den andre. En av
blockalmanacka~ och brevvågen.
kamraterna såg sjuk och dålig ut.
Han kunde inte låta bli att då Han ~vertog då själv hans arbete
och då kasta en blick på det, me- .. för dagen, så att denne kunde få
dan han arbetade. Så småning- gå hem. Alla han mötte, visade
om kom han ihåg varje liten de- han en solig vänlighet, vilket likatalj i bilden. Och då han på kväl- som fyllde det mörka och tråkiga
len låg i sin säng och tänkte· p'å · · · å~l)etsrummet med ljus.
den vackra tavlan, fick hän så.-'' · JU.1en ' kommer mi åter med sitt
småningom klart för sig, att Jesu budskap till oss. Den vill fylla
födelse hit till denna mörka jord · vår mörka värld och våra kalla
betydde något helt annat, än han hjärtan med glädjens ljus och
fö r ut tänkt sig. Kristus hade ba- värme. Låt oss med varma, öppra varit såsom en slags överord- na hjärtan ta emot julens glada
nad, som utdelade befallningar, bud om den himmelska kärlek,
och hans eget liv ungefär som en som besegrar det onda och gör oss
med svarta siffror tryckt block- till rena och goda Guds barn.
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Han glomde att lämna fram julgåvan.
På X-köpings ålderdomshem
bodde två gamla dövstumma. Den
äldste hette Hans och hade förr
varit skomakare. Han hade aldrig gift sig, och det var hans bestämda övertygelse att det var
klokt gjort. Det fria ungkarlslivet var betydligt bättre än att ha
hustru och barn att dras med, menade han. Och han hade också
njutit sin frihet i fullaste mått,
ja, till och med litet för mycket
var det många som tyckte. Nu
hade han emellertid blivit gammal
och kunde inte leva så lustigt som
förr, men det kunde nu inte hjälpas, och här på åldersdomshemhet hade han det ju bra.
Den andrå hette Anna. Hon hade varit sömmerska, och hon var
inte bara duktig och pålitlig utan
också god och vänlig. Att hon
inte blivit gift var egentligen ganska märkvärdigt, för hon skulle
säkert ha blivit en alldeles utmärkt hustru. Nu satt hon här
på ålderdomshemmet.
Och alla
nickade och log emot henne, när
de mötte henne. Men ingen kunde tala med henne utom Hans, och
med honom språkade hon ganska
sällan.
Detta var nu icke Annas skuld.
Hon ville nog gärna prata med
Hans, bara han varit litet annorlunda. Men han ville alltid skämta med henne. Att han kallade
henne för »Prinsessan» gjorde ju
inte så mycket, men att han alltid gjorde narr av henne för att
hon trodde på Gud, det tyckte hon
var mycket obehagligt. Och det
gjorde han alltid. Själv var han
»fritänkare», och det roade honom
att håna allt som var heligt för
henne så ofta han fick tillfälle.
Men trots att Anna visste, att hon
hade rätt, så kunde hon inte försvara sig, ty hon hade svårt att
uttrycka sina tankar.
Därför
brydde hon sig inte om att tala

vid honom. Och trots att de voro
de enda dövstumma i hela staden
och ingen av dem hade någon annan att tala vid, så språkade de
sällan med varandra.
Någon gång ibland träffades de
nog, för Hans kände sig ganska
ensam. Då han var ung kunde
han ju spela kort och supa med
de hörande, och då kände han sig
inte så ensam. Men nu blev tiden
för lång för honom. Och så uppsökte han Anna då och då, och
hon tog alltid vänligt emot honom.
Ett par gånger gick det bra,
men så kunde han inte styra sig
längre. Han började åter att häda Gud, och så slutade det . med,
att Anna vänligt men bestämt bad
honom gå, ty sådant ville hon inte
höra på. Och så gick han och
smällde igen dörren efter sig och
kom inte tillbaka på en tid. Så
hade det gått i alla år, som de
känt varandra.
Men så hände det, att Anna en
månad före jul insjuknade i lunginflammation, och Hans fick veta,
att doktorn trodde, att hon skulle
dö.
Detta gjorde ett djupt intryck
på honom. Tanken på döden ville
han helst slå bort. Men att Anna
som alltid varit så frisk och t. o.
m. var yngre än han, nu kanske
skulle dö, det gjorde att döden
kom honom så oh~ggligt nära.
Han var ju själv gammal och det
kunde inte vara 1så långt borta
från honom själv detta underliga,
att han skulle läggas i en kista
och sänkas ned i den mörka graven. Ja, det var obehagligt att
tänka på ! Och tänk om de ändå
skulle ha rätt, de som sade, att det
fanns något efter döden, en himmel och ett helvete - nej, han
ville inte tänka på det! Han ville
inte, men han kunde inte låta bli.
Och så tyckte han, att han borde
gå och hälsa på Anna. Hon var
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ju dövstmn SQ:qJ. .han själv, .och ,hon
Han frågade, · hur det v~T med
hade alltid varit vänlig . emot ho- henne, och Anna svarade, att hon
nom. Men han vågade inte. Tänk hade det bra. Det hade ju varit
om hon skulle dö, medan han var svårt förut, då febern varit hög,
inne, ·hos henne ! Nej, han ville men alla hade varit så vänliga mot
inte gå dit, .men han kunde heller henne, och Glid hade hjälpt heninte låta bli att tänka på det.
ne, så nu skulle hon nog snart bli
·Det gick 14 dagar. Då sade bra igen.
»Var du inte alls rädd?» kunde
man, att Anna nog skulle bli frisk
igen. Det hade varit en kris, och Hans inte låta bli att fråga.
nu gick det fort med bättringen.
»Nej», sade Anna, »varför skulHans blev förfärligt glad. För le jag vara rädd? Jag visste ju,
det första tyckte han bra om An- att om jag doge, så kom jag hem
na, och för det andra var det, som till Gud och fick det mycket bättom döden kommit mera på av- re än här. Då det var som svåstånd. · Han höll nästan på att rast, ville jag helst dö, men när
tacka Gud, men kom i sista ögon- det så blev bättre, så var jag glad
blicket ihåg, att det inte fanns nå- för det också. Nej, jag var inte
gon Gud. Men så tyckte han i . rädd, men jag tänkte . mycket på
alla fall, att han borde göra något dig, Hans !»
»Tänkte du på mig !»
för . Anha. Han borde ge henne
»Ja, jag tänkte på, att om det
en julklapp.
Djupast inne i själen var näm- varit du som blivit sjuk, så hade
ligen Hans en god m'änniska. Och du ju inget hopp att trösta dig
t . .o. m. när han gycklade var det med, och det tyckte jag skulle vabara för att vara rolig och inte av ra förfärligt. När man som jag
varit nära döden, då först förstår
ondska.
Men vad i all världen skulle han man riktigt, hur gott det är att
ge Anna? Han visste inte en en- ha en Frälsare och vara Guds
da sak, som han var säker på, att barn.»
hon brydde sig om. Om det varit
Hans visste inte, vad han skulen karl så hade det säkert varit le svara. Håna eller säga emot,
mycket lättare. Men ett gammalt det kunde han inte, ty allt detta
fruntimmer, vad skulle man ge grep honom så underligt i hjärtat.
henrie? ·
Han kände, .att Anna hade rätt.
Till sist fick han en ljus ide. Hela den mur av motsägelse och
Han skulle ge henne 5 kronor, så hån, som han förut byggt upp omkunde hon själv köpa, vad hon vil- kring sig, den föll som ett korthus. Han kände, att det fanns en
le. Det var det allra bästa!
På · julaftonen smög sig Hans Gud, och att Anna var en lycklig
upp till sj ukrummet. Han kände människa, och att det skulle vara
sig mycket högtidlig, då han kom gott för honom, om han kunde tro
in. Anna låg i sängen, litet blek, såsom hon. Detta kom nu över
men glad och vänlig som alltid. honom med sanningens hela makt.
Kanske var det allt det vita om- Men säga något, det kunde han
kring henne, som gjorde det; men inte.
Hans tyckte, att hon liknade en
Anna låg en stund och såg stilla
ängel. Bredvid sängen stod ett på honom. Så sade hon:
»Hans, du skulle läsa julevanlitet bord med vit duk, och på bordet stod en liten julgran. Hen- geliet i kväll. Du får låna min
nes bibel och psalmbok lågo bred- psalmbok. Vill du inte lova mig
vid. Hans tyckte nästan, det var att göra det?»
»Jo», sade Hans, »det vill jag.»
som om han kommit in i kyrkan.
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Så bad Anna »Fader Vår», och
då hon gjort det, gav hon honom
psalmboken.
»Tack», sade Hans och smög sig
ut.
Då Hans kom in i sitt rum, kom
han plötsligt ihåg, att han alldeles glömt att ge Anna de fem kronorna. Men gå tillbaka och ge
henne dem, det ville han inte nu.
Kanske i morgon.
Så satte han sig, letade reda på
julevangeliet och började läsa. Då
han hade slutat, satt han länge
och tänkte. Vad det var, som
skedde med honom, det förstod

han inte riktigt själv, men att det
skedde något underbart, det kände han.
Det var julens ängel, som besökte honom och gjorde honom till
barn igen. Och inne i hans hjärta
föddes nya tankar och känslor,
som gav honom frid och glädje.
Han hade velat ge Anna en gåva, men han hade glömt att lämna fram den. Men så hade hon i
stället givit honom en gåva, den
dyrbaraste av alla. Hon hade fört
honom tillbaka till Gud. Och så
fick Hans för första gången på
länge fira en riktig jul. Johs J .
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Det andliga livet inom våra dövstumföreningar.
I Ny Tidning för Sveriges
dövstununa skrev för 10 år sedan en numera avliden dövstum, typografen Eskil Eklund, en artikel med ovanstående rubrik, något som nog
fortfarande bör beaktas, och
som därför här i förkortad
form återgives.

En människas utveckling blir
antingen på gott eller ont. Så är
det också med oss dövstumma.
Men sådana vi enskilda äro, sådan
blir andan inom våra föreningar.
Det är våra personliga egenskaper
och vårt inflytande, som blir bestämmande för huru föreningslivet skall arta sig.
Hur är det då med det andliga
livet inom våra dövstumföreningar? Du säger kanske, att din förening arbetar för upplysning. Där
förekommer många goda föredrag
och föreläsningar. Och för egen
del söker du bibringa dig större
kunskaper, mera vetande. Du vill
veta allt: om historiska händelser,
om seder och bruk i forna tider,
om konungar och stormän på alla
områden. När någon kommer och
skall hålla föreläsning om t. ex.
Napoleon, så säger du förtjust:
»Vad det skall bli intressant och
lärorikt».
Men om någon erbjuder sig att
föreläsa över ett sådant ämne som
»Mästaren från N asareb>, så säger du och din förening kanske
ett blankt nej. Och ändå vill du
vara en sökande själ. Men du vill
kanske inte att det skall spridas
kunskap om · bibelns sanningar.
Då verkar du inte för det andliga
livets fördjupande inom din förening. Det låter du dövstumprästen ensam sköta och helst utom
föreningens väggar. Inom föreningen passar det inte. Då är
det mycket roligare med Napoleons bragder.

Det finns mycket vackert och
ädelt, som du söker göra i din förenings tjänst. Du håller på samhörighetskänslan mellan de dövstumma. Du vill hjälpa dem som
behöva hjälp. Du talar om hjärtats förädling och karaktärens daning. - Allt detta är mycket bra.
Men det är icke nog. En verkligt
sökande själ nöjer sig icke blott
med vetandet. Han söker sanningen. Det är sant vad våra föreläsare berättat för oss. Men det
är lika sant allt det som våra präster och missionärer förkunna.
Du, som är en sökande själ, sök
då först efter den stora sanningen ! Sök den evige Guden ! Men
så skall du ock tala om i din förening vad du funnit. Är du bland
de ledande där, så sträva efter att
det blir ren andlig luft där. Höj
din blick mot högre mål och försök att visa dina kamrater vägen
till verklig sanning.
Det berättas om Napoleon då
han stod på höjden av sin makt,
att han en gång sade: »Om det
finns en Gud, så må han regera i
himmelen, ty på jorden regerar
Napoleon». - Om några få år låg
hans välde krossat och han själv
fick tillbringa sitt återstående liv
i fångenskap fjärran från sitt
land. Under de sista åren ·av sitt
liv blev han helt förändrad. Kort
före sin död skall han ha yttrat:
»Alexander, C~sar, Karl den store
och jag ha grundat stora riken,
men byggt dem på våldet. Jesus
grundade sitt rike på kärleken,
och ännu i dag kunna miljoner dö
för honom. Vilket avstånd mellan mitt djupa elände och Kristi
eviga rike !»
· Må våra dövstumföreningar söka den sanning som förbliver, då
allt annat förgås.
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Ny dövstumpräst i Härnösands distrikt.
Till dövstumpräst i Härnösands distrikt har K. Maj :t utnämnt kyrkoberden Joel Lo din i Selånger från den
1 oktober, såsom i förra numret meddelades.
Joel Lodin är född i Mo den 13 juli
1884. Studentexamen avlades i Härnösand och han inskrevs vid universitetet
i Uppsala 1906.
Teologisk-filosofisk
examen avlades 1906, teologie kandidatexamen 1910 och praktisk teologiska
prov samma år. År 1911 avlades folkskollärareexamen. Han var åren 1907
~10 lärare vid läroverket i Örnsköldsvik, blev dövstumpräst i sjunde distriktet 1912, vilken tjänst han lämnade, då
uppd lning skedde i de fyra länen. Han
blev domkyrkosyssloman i Härnösand
1914 och kyrkoherde i Björna 1916, vilken tjänst utbyttes mot kyrkoherdetjänsten i Selånger 1931. Från 1919
var han jämte sin kyrkoherdetjänst
dövstumpräst i Västernorrlands län tills
han nu åt r övertagit hela Härnösands
·distrikt.
Jo 1 Lodin är alltså väl bekant med
sitt nya, stora arbetsområde. Han hälsas välkommen dit och önskas välsignelse och framgång i det krävande arbetet.

Joel Lodin.

Vad kungen inte hade förstått.
En konung i österlandet hade
en gång en märkvärdig dröm.
Han tillkallade en vis man, som
förklarade, att konungen skulle
bli fri från sitt lidande och alla
sorger och bekymmer, om han
iklädde sig den lyckligaste undersåtens skjQrta.
Genast sändes alla hovmän ut
.att leta efter den lyckligaste mannen i hela riket.
Men vart hovmännen än kommo, och vem de än frågade, så hade aila något att klaga över. Och
ju bättre människorna hade det,
·och ju rikare de voro, desto mera
missnöjda och olyckliga SJTntes de
vara.
Hovmännen voro nära att sluta upp att söka längre, då de slutligen vid ett gathörn i en stor stad
funnQ en man, som såg nöjd och
lycklig ut. Då de frågade, om han
saknade något eller hade något att
:klaga över, svarade mannen, att

han alltid varit nöjd med livet och
icke önskade sig något. Detta berättades för konungen, som blev
mycket glad och sände sin kammartjänare för att för dyrbara
gåvor köpa mannens skjorta.
Men se - den · lyckligaste mannen i riket var så fattig att han
ingen skjorta ägde!
Då konungen fick höra detta,
blev han först bedrövad. Men
plötsligt lystes hans ansikte upp.
»Nu förstår jag», sade han, »gudarnas visdom! Jag har aldrig
varit nöjd, hur mycket gott gudarna än skänkt mig. Därför har
även mitt liv varit fyllt av oro,
sorg och sjukdom. Jag har icke
förstått vad den fattigaste i mitt
rike vet, att hälsan och lyckan bo
endast hos den förnöjsamme.»
Så blev konungen förnöjsam,
och lycka och glädje och hälsa
följ de honom ständigt under hela
hans liv.
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,.Selma Lagerlöf.
Selma Lagerlöf, vår största
författarinna, som nyss fyllt ~O
år; har genom sina böcker haft en
stor förmåga att hjälpa oss att
tro .på det goda. Hon visar, att livet är en strid mellan goda och
onda makter.
I en av sina böcker, »Kejsaren
av Portugallien», berättar hon om
en ått.a års flicka, som hette Klara Gulla. Flickan hade hittat på
att lägga ut krokar i sjön för att
få fisk. Och det lyckades. · Men
·en dag fick hon ingen fisk alls.
Så fortgick det flera dagar, tills
hon fick reda på att en gammal
fattig man, som bodde i en stuga
intill, hade stulit fisken från kroken. Då blev Klara Gulla ond och
sade till mannen:
- Hur vågar ni er å ta någe,
som inte är ert?
Då såg den gamle mannen på
henne och den blicken glömde hon
aldrig.
- Jag vet att du får allt vad
du behöver, sa han. Men hemma
hos mig håller vi på å svälta ihjäl.
Och så gick han, men Klara
Gulla kunde inte glömma honom.
Nästa morgon fick hon mycket
fisk. Men hon · behöll den inte
själv utan gick med den till gubbens stuga. Hon ville göra allt
gott igen, fast det egentligen var
den gamle, som hade gjort orätt.
- Jag vill gärna ge er all fisk,
bara jag får sköta om fiskningen
själv, sa hon till gubben.

- Behåll du det som är ditt,
sa han.
__:_ Ni får ta fisken av krokarna, ja, ni får ta alltsammans, sa
flickan.
- Nej, jag vill inte ta den roligheten ifrån dig, sa gubben.
Men Klara Gulla ville inte gå
sin väg, förrän hon funderat ut
ett sätt att få honom nöjd.
- Vill ni, så ska jag komma
hit å hämta er var morgon, å vi
tar upp krokarna tesammans, å
ta.r hälften var av fisken?
- Nu fick du allt napp till sist,
sa den gamle. Det förslaget ska
jag inte säga nej te. - - Klara Gulla övervann det onda
med det goda.
Det finns författare som bara
skriva om det, som är fult och
smutsigt bland människorna. Men
Selma Lagerlöf har alltid i sina
böcker framhållit värdet av att
göra gott. I sin bok »Jerusalem»
berättar hon om bondesläkten Ing-·
marsson från Dalarna. Dess medlemmar fingo möta många motgångar, men kämpade för att alltid vandra Guds väg.ar. Godhet
och kärlek har stort värde i människolivet, ja, dess makt är större
än hatets och våldets.
Det är den berömda författarinnans största gåva till oss, att
hon försökt lära oss att tro på det
godas makt.

En nyårsnatt.
Etthundrafemtio stycken voro
inbjudna att fira nyårsafton hos
Stadsmissionen. Etthundrafemtio
av grändernas hemlösa. Och då
dörrarna slagits upp komma de
inströmmande, unga och gamla
om vartannat. Några slå skyggt

ned sina ögon, men andra blicka.
frimodigt och glatt igenkännande.
Där finns härjade ansikten och
nästan barnsliga, i vilka nöden
och lasten ännu icke hunnit sätta
sina märken. Plats efter plats
fylles.
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Efter gröten och kaffet tillkännagives det, att programmet fortsätter intill midnatt i kyrksalen.
Men den, som icke vill, behöver
inte följa med dit in. Ingen skall
kunna säga, att de hemlösa bjudits på mat och dryck, för att man
skulle få predika för dem. Dörren är öppen för den som vill gå.
För att komma till kyrksalen
måste hela skaran gå ut på Stortorget och in igen genom en annan port. Skola de stanna där
ute?
Nej, de komma. Högst fyra eller fem ha stannat på torget. Salen strålar i ljus. Altartavlan
predikar utarrord: den korsfästes
famn är öppen - »för dig utgiven». Och så ljuder psalmen:
Så lyktar än ett år sitt lopp,
dess dagar gå ej mera opp, ·
dess timmar hava slagit.
Och tidens flod har ond och god
m ed sig i farten dragit.
Pastorn talar om barnets fråga: Far, vart gå skyarna hän?
och faderns svar : Bort, bort;
ingen vet varthän. - Far, vart gå
människorna hän? - Bort, bort;
ingen vet varthän. - Han talar
om livets mål. Var skall ditt liv
sluta en gång? - Det är så underligt tyst. Mången vet inte riktigt, var han skall göra av sina
ögon. De irr a oroligt av och an.
Så släckes ljuset i salen. Vad
skall nu komma? Plötsligt kastas
ljuset över filmduken i främre
hörnet av salen. »Körkarlen» står
där med stora bokstäver, framställning för filmen efter Selma
Lagerlöfs bok med samma namn.
.

)

»Det var en stackars liten
slum.syster, S-Om höll på att dö ...
Det var inte en dag som alla'
andra, utan det var nyårsafton ... » »Samma nyårsafton,
men s·e nt 'på natten, sitta tre
karlar och dricka öl och brännvin i den lilla planteringen om-

kring kyrkan. Två av dem ärd
· gamla och förfallna, · ett par
olyckliga
landsvägsvandrare,
som nu kommit in till staden
mot helgen för att supa upp sina hoptiggda slantar. Den tredje är en nian på några och trettio år. Han är lång och kraftig, men· mycket sluskigt klädd.»
Den ena händelsen följer efter
den andra i filmen. De visa syndens fruktansvärda makt att förstöra ett människoliv. Och lika
starkt tala bilderna om livets ansvar; om att det man sår, det får
man också skörda. Alla de som
förts vilse i livet - de, som förförts - skola en gång utkräva
ansvar av förföraren.
Hur
många a:v dem, som i kväll sitta
och se bilderna på duken, känna
icke igen långa stycken ur sitt
eget liv: dryckenskap, otuktigt leverne, fängelse o. s. v. Det märks
väl, att skildringen på duken skakar deras själar och väcker till
eftertanke.
Men mitt igenom de dystra bilderna går som en ljus tråd det
som frälsar till sist: Kärleken,
som icke förtröttas, utan som söker, tills den finner. - Mången
minns m_o rs kärlek - det är en
kraft som kan hjälpa hela livet
ut: En och annan blick går säkert
från den ··vita duken till altartavlan. »För dig utgiven». Sitter
icke någon och tänker: »Jag må
vara hur fattig och ensarri som
helst. Jag är dock mål för en kärlek, som gav ut sig själv».

0, vilken kärlek, underbar, sann,
aldrig har någon älskat som Han.
Frälst genom Honom, lycklig och
· fri,
vill jag flans egen evigt nu ~li. .
'. J*

De sista bilderna runa över duken.' · David' ~ Holm, den förf~lne
slusken, ~om. äntligen skakats av
Gu.ds hand i si'tt innersta,,. j,sitter

78
hös sill omänskligt plågade ·hustru ...._ och gråter. Gråter över sig
själv; gråter för att ingen vågar
tro p'å honom. Men hans hustrus
kärlek vågar det till sist: »'Ser du,
David, det är så svårt att tro.
Men jag tror dig, då du gråter.
Nu tror jag dig.»
Och David knäppte sina händer
och framviskade körkarlens nyårsbön:
»Gud, låt min själ få komma till

mognad,'innan den skall skördas».
Filmen är slut. Ingen reser sig
och går. Det blir tyst några ögonblick. Så slår klockan i Storkyrkotornet Nyårsnattens tolvslag.
De ringa över en gripen människo.skara. Ur hj ärtedj u pen stiger
tydligt bönen: »Gud, låt min själ

få komma till mognad, innan den
skall skördas».
.(Efter Joh. W. Johnsson: Syner under vandringen. Stadsmissionens förlag.)

Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen.
Julafton. Hebr . 1: 1-5. Gud har talat
till oss genom Jesus Kristus.
Juldagen. 25 december. Ä t eder är i
dag född Frälsaren. Luk. 2: 1-14.
Annandag Jul. 26 dec. Joh. 1: 1-14.
Je su s komme1· till oss, full av nåd
och sanning.
T. Luk. 2: 15-20. De funno barnet,
som låg i en krubba.
0. Luk. 2: 25-32. Mina ögon hava sett
din frälsning.
T. Gal. 4 ': 1-7. Du är arvinge till Guds
rike.
F. Luk. 1: 68-75. Lovad vare Gud, som
har frälsat sitt folk!
L. Hebr. 13: 8. Jesus Kristus är den
samme i går~ i dag och i all evighet.
Nyårsdagen. 1 januari. Låt Gud få leda dig under det nya året! Joh.
1: 16-18.
M. Luk. 2: 21. Barnet fick namnet Jesus, som betyder: Herren frälsar.
T. Gal. 3: 23-29. Alla ären I Guds
barn genom tron på Jesus Kristus.
0. Hebr. 13: 16. Glöm icke att göra
gott!
T. Luk. 13: 6-9. Har Gud sett frukt
hos dig?
Trettondedag Jul. 6 jan. Jesus är världens ljus. J oh. 8: 12.
L. Fil. 2: 9-11. Varje tunga skall bekänna, att Jesus Kristus .är Herre.
1 Sönd. e. Trett.-d. 8 jan. Tänk på Gud
i din ungdom! Joh. 7: 14-18.
M. Luk. 2: 41-52. Jesus besökte Guds
husj när han var barn.
'I'. Mark. 10: 13-16. Jesus säger: Låt
barnen komma till mig!
0. 2 Tim. 2: 8-13. Tänk på Jesus
Kristus! '
·
T. 1 Tim. 6: 12-16. Kämpa: trons goda
kamp!
F. , Rom. 1: 13-17. Ja~ bly.ges icke för
evangelium.

L.

1 Kor. 16: 13-14. Var manlig och
stark!

15 jan. Jesus i
hemrnet. J oh. 4: 4-26.
M. Luk. 19: ·1-10. Jesus säger: I dag
vill jag stanna i ditt hus!
T. Joh. 2: 1-11. Jesus på bröllop i
Kana.
0. Rom. 12: 9-10. Avsky det onda, håll
fast vid det goda !
T. Rom. 12: 11-12. Tjäna Herren!
F. Ef. ·2: 8-10. Vi äro skapade till att
göra goda gärningar.
L. 1 Petr. 1: 14-21. V aren Guds lydiga barn!

2 Sönd. e. Trett.-d.

22 jan. Je sus är
mäktig. Matt. 8: 1-4.
M. Matt. 8: 5-13. »Såsom du tror, så
må det ske dig.»
T. Matt. 8: 14-15. Jesus i Petri hus.
0. Matt. 8: 16-17. Han drev ut andarna med sina ord.
T. Apg. 4: 19-20. Vi skola tala . om,
vad vi sett och hört.
F. Mark. 16: 15. Gån ut i hela världen och förkunna evangelium!
L. Mark. 16: 16. Den som tror och
bliver döpt, han skall bliva frälst.
3 Sönd . .e. Trett.-d.

4 Sönd. e. Trett.-d. 29 jan. Öppna ditt
öga för Kristi makt. Joh. 4: 27-42.
M. Matt. 8: 23-27. Han befallde stormen, och det blev stilla.
T. Matt. 14: 22-23. Sannerligen, Han
är ·Guds Son!
0. J oh. 17: 1-5. Kristus har fått makt
över alla människor.
'I'. Hebr. 12: 1-3. Låt oss avlägga synden! ·
F. 2 . Tim. 1: 7-10. Gud har givit oss
kraftens och kärlekens ande.
L. Matt. 21: 18-22. Det är kraft i
Jesu ord.
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Föreläsningar.
Stockholm, Dövstumfören., Drottninggat. 26, den 15 jan. kl. 7,30. Fru Toft:
»Reseminnert från Indien».
Nyköping, den 15 jan. efter guds-·
tjänsten. Pastor Svenfors: »Zigenarfolkets underbara öden». Ljusbilder.
Visby, den 22 jan. efter gudstjänsten.
Pastor Svenfors: »Tankens makt».
E kilstuna, Loheg. 14, den 15 jan. kl.
3. Herr Matthes: »Något om ljus och
belysningsmedel».
Motala., den 29 jan. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Bakterierna såsom människans vänner och fiender».
Lj usbilder.
Borlänge, Förs.-hemmet den 7 jan. kl.
4. Herr Persson: »En resa genom Sverige». Film. Därefter Dövstumför n ingens julfest.
Gäv le, Stadshuset, den 5 januari kl.
7.
amma föreläsning.
Uppsala, Dövstumföreningen, den 6
januari kl. 7. Samma föreläsning.
Söderharnn, Godtemplarhuset, nyårsdagen kl. 1. Herr Matthes: »Från lerteglet till porslinet».
AVLIDNA.
Johanna Hultgren, Brunsberg, den 26
okt., 73 år.
Johanna Albertina Andersson, Borås,
den 1 nov., 77 år.
Karl Gustaf Damström, Sala, den 8
nov., 75 år.
Änkefru Anna Vilhelmina Olsson, f.
Nordström, Sthlm, den 8 nov., 73 år.
Änkefru Elin Kristina Rosenqvist, f.
Lindberg, Kungsör, den 12 nov., 75 år.
Fru Anna Maria Norgren, Gävle, den
17 nov., 53 år.
J han Emil Johansson, Halmstad, den
2 dec., 60 år.

0 Jesu, dem som klaga
i denna jämrens dal

med din hjälp ledsaga
till Faderns fröjdesal.
Ja,, i din Faders hus
Mt oss dig evigt lova
'i .'i<tlighet och ljus.
(Sv. Ps. 51: 4.)
?Hl

Nytt från Finland.
Finlands tolfte kyrkomöte, vilket var
samlat i Åbo i oktober, har fattat ett
flertal viktiga beslut. Det har bl. a.
antagit en ny fin sk bibelöversättning.
Den föregåend , officiellt godkända

översättningen, var 180 år gammal.
Kyrkomötet antog också den nya finskspråkiga psalmboken, vilken till största
delen är en försiktig omarbetning av
den föregående av år 1886, men som
också upptagit nya ·psalmer till omkring
1,4 .
Angående de dövstummas sj älavård ha flera tidigare kyrkomöten fattat betydelsefulla beslut. Arets kyrkomöte beslöt anhålla hos regeringen om
återställande av den fjärde dövstumprästtjänsten, som sedan år 1928 har
varit indragen. För utgivandet av ett
religiöst blad för dövstumma beviljades
ett årligt anslag under de fem . nästfölj ande åren.
Vi alla tre dövstumpräster i Finland
äro mycket tacksamma för den vänlighet vi rönte från de svenska ämbetsbrödernas sida under mötet i Hindås
12-14 september och under den övriga
vistelsen i Sverige. Likaså erinra vi
oss med glädje besöken på dövstumskolorna i Manilla och Örebro samt i
Stockholms dövstumhem och Stockholms Dövstumförening. Vi hoppas att
få Skandinaviens alla dövstumpräster
över till Finland nästa höst till det
sjunde nordiska dövstumprästmötet.
U. P.

Frälsningsarmens julfester.
Stockholm, Gustaf Vasa förs.-sal,
Västmannagatan 63, den 28 dec. kl. 19.
- Uppsala, S :t Persgat. 20, trettonded.
kl. 15,oo. - Västerås, d. 8 jan. kl. 15,30.
- Göteborg, Postgatan 55, den 29 dec.
kl. 19. - Borås, den 5 jan. kl. 18. Norrköping, Tunnbindargat. 11, annandag jul kl. 15,30. - Linköping, trettonded. kl. 15,oo. - Örebro, Drottninggat.
22, annandag jul kl. 15, pastor Areskog
medverkar. - Kumla, den 30 dec. kl.
15. Gävle, Dövstumexp., annandag
jul kl. 15. Söndagsskolans julfest den 15
jan. kl. 15 i S. Förs.-huset. - Sundsvall,
Nytorget 2, annandag jul kl. 16. Härnösand, Dövstumskolan, den 15 jan.
kl. 16.
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse har
vid sitt senaste sammanträde tillsatt ett
Dövstumvårdsråd för att befrämja det
kyrkliga och kyrkligt-sociala dövstuma1·betet. Rådet består av biskop Bengt
J onzon, Luleå, ordförande, rektorerna
Lövgren, Härnösand, och Zommarin,
Örebro, herr G. Ståby, Borlänge, dövstumprästerna Bratt, Växjö, och Svenfors, Stockholm, samt av en ännu icke
utsedd juridiskt sakkunnig person.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla Kyrkobladets läsare av
C.-Ä. ARESKOG
H.
U. PALJAKKA

BERGF:E~T

J. LODIN
S. G. SVENFORS
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, ..
· · · Gudstjänster.
S t o' c k h o 1 m s d i s t r i k t.
1
1
DECEMBER:
S. 25. Stockholm, Dövstumföreni~gen
kl. 7. Julotta.
S. 25. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
M. 26. Stockholm, Kungsholms, Kyrka
kl. 3,30. (Obs. tiden. Se nedan.)
0. 28. Håtuna, Prästgården kl. 11.
.1'. 29. Tumba, Prästgården kl. 2. ·
JANUARI 1939:
S. 1. Stockholm,
östermalmskyrkan
kl. 2.
T. 5. Södertälje, Kyrkan kl. 3.
F. 6. Stockholm, Maria Kyrka kl 2.
L. 7. Strängnäs, Domkyrkan kl. 10,30.
L. 14. Finspong, Slottskapellet kl. 2,30.
S. 15. Nyköping, 8:t Anne Hus kl. 11.
M. 16. Gnesta, Frustuna Kyrka kl. 1,30.
L. 21. Visby, Församlingshuset kl. 7.
S. 22. Visby, Domkyrkan kl. 1.
M. 23. Klinte, Kyrkan kl. 11.
T. 24. östergarn, Prästgården kl. 11.
F. 27. Stockholm, Dövstumföreningen
kl. 8. (Se nedan.)
L. 28. Vadstena, Klosterkyrkan kl. · 2.
s.· 29. Motala, Kyrkan kl. 1.
·s. G. S v e n fors,
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

Stockholm. Annandag jul anordnas
efter gudstjänsten i .Kungholms kyrka
kl. 3,36 ett enkelt julsamkväm, med vilket Frälsningsarmens till samma tid annonserade ' möte sammanslås.
Döi•stumf öreningen, Drottningg. 26, 3
tr., fred. d. 27 jan. kl. 8, föredrag om
Bib'eln · med visning av filmen »Bibelbokens yttre historia från medeltiden
till våra dagar». Föredraget hålles med
anledning av »bibelveckan>> för spridande av ökad kännedom om Böckernas
Bok.
Konfirmanderna å Manilla åren 1929
-1937 samlas Sveav. 36 torsd . .den 12
j an. kl. 7,30.
Arbetskretsen samlas hos rektor Ingvarsson å Manilla torsd. den 12 jan.
il~

'

.

K~ F. U. f(., Brunnsgatan 3. Julfest
tis'd agen d~n 17 januari kl. '.7,3o .. .Fröken
Aline Cronhielm och fröken Febe ' Briem
medverka.
8,i}.d.er;tiilje. Efter _gudstjansten i kyrkan: q~# q jan. kl. 3 inbjuder Kyrkl.
U~dom~~r~tsen till julfest. ..
·
V~~by} : B~skopinnan Ysand~r m. fl.
fobjuder 'till ) samkväm med .visning av
färgfilm över Gotland m.
efter >guds. tjänsten den 22 j an.

m.

V ä n e r s b o r g s d i s t t i k t.
DECEMBER:
S. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 9..
F. 30. öxnered, Dövst.-hemmet kl. 1,15.

JANUARI 1939:
S. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
F. 6. Alingsås, Kyrkan kl. 3.
S. 8. Borås, Förs.-hemmet kl. 2.
S:. 15. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15.
L. 21. Kungsbacka, Kyrkan kl. 12.
S. 22. Uddevalla, Förs.-salen kl. 11,l:i.
S. 22. Vänersborg, Kyrkan kl. . 2,45.
S. 29. Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,30.
S. 29. Falköping, Kyrkan kl. 3:
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.
ö r e b r o d i s t r i k t.
-DECEMBER:
S. 25. Juldagen. Örebro, Norra Förs.. hemmet kl. 11.
M. 26. Annandag jul. Kumla, Kyrkan
kl. 13.
JANUARI 1939:.
S. 8. Kristinehamn, Kyrkan kl. 13,ao.
L. 14. Sunne, Kyrkan kl. 12.
S. 15. Torsby, Kyrkan kl. 13.
L. 21. Hudiksvall, Kyrkan kl. 15,30.
S. 22. Söderhamn, Kyrkan kl. 15,30.
S. 29. Arvika, Förs.-hemmet kl. 11.
Ca r l-Ä k e Ar e skog,
Sturegat. 16, Örebro. Tel. 154 78.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
DECEMBER:
M. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 3.
T. 27. Härnösand, Dövst.-hemmet kl. 3.
0. 28. Gudmundrå,
Kolbacken,
hos
Åkerström kl. 12.
T. 29. Östersund, Kyrkan kl. 12.
F. 30. Bjärtrå, Kyrkan kl. 1.
L. 31. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 1.
JANUARI 1939:
S. 1. Umeå, Kyrkan kl. 1.
T. 3. Björksele, Kyrkan kl. 1.
T. 5. Älfsbyn, Kyrkan kl. 1. ·
F. 6. öjebyn, Kyrkan kl. 1. .
L. 7. Luleå, Domkyrkan kl: 12.
S. 8. Skellefteå, Stadskyrkan kl. 1.
J. Lo din, .
Dövstumskolan, Härnösand.
T a m m e r f o r s d i s t r i k t.
Finland. '
DECEMBER:
L. 24. · Helsingfors, Storkyrkans kapell
kl. 18. Julbön.
L. 24. J:Ielsingfors, Elisabetsg. 27 A, 4
tr., kl. 19. Julfest för . dem som
sakna eget hem.
.
M. 25. Kyrkslätt, Kommunalhus . .kl. lQ.
L. 31. Helsingfors, Storkyrkans kapell
kl. 18. .
JANUARI 1939:
> ;·
. S. , 1. Lahti, Lyceet kl. J9.
1

U r h o P a l j a k k a,
Ehrensvärdsvägen 20 B, Helsingfors.
.
Tel. 247 89.
Näs.t a 'nummer av Kyrkobladet utkomnfer den 1 februari.
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