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All jordens tröst han bliva skall
Och ljus och hjälp för världen all .
Han är den rätte Frälserman :
Säll den på honom trösta kan!
Ps. 63: 3 .
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ÄLSKADE GUD världen, att han utgav sin enfödde
Son, på det att var och en som tror p å honom skall icke
förgås, utan hava evigt liv.
Joh. 3: 16.
Å

0

HERRE GUD,
du som har hugn a t och tröstat världen genom din Sons
Jesu Kristi födelse,
vi bedja dig ödmjukeligen, att såsom vi nu äro glada över
denna hans födelse i världen,
vi också m å vara trygga vid hans tillkommelse till den
y tters ta dom en.
Genom samme din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0

du saliga, o du heliga,
Nådebringande juledag !
Ära ske Herr an
Nära och fjärran!
Ängfar förkunna Guds välbe.
hag.

Född är Frälsaren och Förlossaren,
Kristus, Herren i David stad.
Kommen är friden,
Himmelska Liden
Nu är fullbordad. Min själ,
~ar glad !
Sv . Ps. 53.
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EN OPPNAD HIM1\1EL.
ATT LÄSA PÅ JULAFTON.
Jesus sade: ,,J skalen få se himmelen öppen och
Guds änglar fara upp och fara ned öv er Människosonen.» Joh. 1: 51.

M

öRK låg natten över Kanaans land. Utsträckt på marken
med en sten till huvudgärd slumrade en ensam flykting,
klädd i en herdes dräkt. Hemmets portar voro stängda för
honom". Han hade själv slutit dem för sig genom sin synd.
Framför honom låg ett främmande land, där han gick ovissa
öden till mötes. Ej underligt, att hans sömn blev orolig och
full av drömmar.
Då såg han i drömmen en underbar syn. Han såg himmelen
öppen. Han såg en stege, vars spets räckte upp till skyn. Han
såg Gud själv, som talade och sade: »Jag är med dig och skall
bevara dig, varthelst du går.» Med nytt mod kunde han fortsätta sin vandring, ty han tänkte: Gud har icke övergivit mig,
trots min synd. Med Gud får jag vandra genom främlingslandet. Med Gud får jag måhända en gång vända åter till
mitt förlorade hem.
Årtusenden hade förgått. Åter var det natt över Kanaans
land - och icke blott över Kanaan utan över världen. I själva
mänsklighetens själ var det natt, en natt full av oro och bävan
och kvalfulla drömmar. Ty mänskligheten längtade till sitt
hem. Men hemmets portar voro stängda. Ogenomträngligt
mörker vilade över livets och dödens gåta.
Men därute på marken i Betlehems ängd vilade åter några
ensamma herdar. Och deras ögon upplätos till en helig syn.
De sågo himmelen öppen. De sågo en himmelsk budbärare,
som kungjorde dem det glada budskapet, att Frälsaren var
född. De hörde den himmelska härskaran, som lovade Gud
och sade: »Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, till människorna ett gott behag.>> Och de gingo hasteligen till Betlehem och funno Maria och Josef och barnet, som låg i krubban.
Den natten betecknar en vändpunkt i m ä nsklighetens liv.
Ty budskapet, som herdarna hörde, har spritts i världen. Det
har gjutit in mod och hopp i längtande, sökande själar. Det
har skänkt förvissning qärom, att livets . g~ta k an lqsas,. Det
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har väckt människor upp till samma tro som Jakob: Gud är
med oss. I Jesus Kristus har han kommit oss nära. Han har
själv visat oss vägen genom främlingslandet här nere till vårt
eviga hem.
Återigen råder mörker över jorden - den stora ofredens
mörker. Nu behövs julens goda budskap bättre än någonsin.
Låt det då bli stilla i din själ! . Låt det bli så stilla, att du
kan samla dina tankar omkring julens under! Dess betydelse
för oss kan just uttryckas med dessa Jesu löftesord: »Härefter skolen I få se himmelen öppen.» Och säg mig, om du
kan, säg mig någon större förmån. Att se himmelen öppen
det är att med trons öga skåda in i evighetens värld och vara
viss om dess tillvaro. Att se himmelen öppen det är att blicka
in i Guds eget hjärta och förnimma, vilka fridstankar han
tänker om sin skapade värld, om oss alla. Att se himmelen
öppen det är en salig visshet, att vår synd och skuld icke
för evigt har stängt oss ute från Guds kärlek, utan att han
genom Jesus Kristus har öppnat för oss sin stora, vida Fadersfamn. Detta är julens gamla, evigt nya evangelium. Och
det är detta evangelium, som vi i denna mörka tid behöva.
Låt det nu bliva ett evangelium även för dig! Du behöver
det också. Vem du än är, du behöver få se himmelen öppen.
Har du icke känt, hur julen tvingar fram vår själs längtan
efter hemkänsla och kärlek? Låt det få påminna dig om den
längtan efter det eviga hemmet, den hunger efter att få omslutas av Guds kärl~k, som aldrig helt kan plånas ut ur din
själ! Till en tid kan väl din blick Lli så jordvänd, att du glömmer himmelen. Men hjärtefrid skall du aldrig äga, så länge
du i tanklöshet och synd förgäter din Gud. Och i döden, om
icke förr, skall din blick, ängslig och spörjande, riktas mot
himmelen med den sucken: Ack, att jag kunde se himmelen
öppen!
Så kväv då icke denna längtan! Låt den få komma fram i
kväll för att mötas av julens evangelium. Lyssna till sången,
som ljuder i Guds församling:
Han tårar fälla skall som vi, Förstå vår nöd och stå oss bi
Med kraften av sin Anda, Förkunna oss sin Faders råd Och
sötman av en evig nåd I sorgekalken blanda, Strida, Lida
Dödens smärta, Att vårt hjärta Frid må vinna Och en öppnad
himmel finna.
Amen.
(Efter en julbetraktelse av Hovpredikanten Eskil Andrre.)
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1939 - 1940
VIGE GUD OCH FADER. Då jag på detta årets sista
E afton
i stillhet rannsakar mitt hjärta inför din nåd, anklagar mig mitt samvete för synd och försummelse mot dig
och mot mina medmänniskor. Jag kunde i dag hava varit
bältre än jag är. Du är god, o Herre, som går · till rätta
med mig i tid. Du vill låta mig sluta detta året såsom ett
barn, vilket du förlåtit allt. Fader, förlåt mig då för Jesu
skull, och hjälp mig att förlåta. Amen.

J

AG LYFTER mina ögon upp till bergen:
, varifrån skall min hjälp komma?
Min hjälp kommer· från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Icke skall han låta din fot vackla,
icke slumrar · han, som bevarar dig.
Herren skall bevara dig
för allt ont,
han skall bevara din själ.
Herren skall bevara
din utgång och din ingång,
från nu och till evig tid.
Ur Dau . Psalm 121.

0

HERRE GUD, du som är deras styrka, som åkall a dig.
P å detta årets första dag kommer jag till dig och beder:
upplys mitt hjärta genom din helige Ande, så att jag under
detta nya år må föra ett kristligt och . gott leverne och med
din helige \ndes hjälp bliva ditt lydiga barn, till dess du
l:Her mig genom Jesus Kristus bliva evigt salig. Amen.
IV, att själen, ren och from,
Gblir
p å nytt din egendom!

JULI-JiLSNING
FRA.N SVENS[(A [(YRRA .VS DIAIWNIST l'RELSE.
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fred på J·orden

Herre_, allsmäktige Gud. Du är fridens Gud. Du
ensam kan taga bort hat och avund och strid på jorden.
Herre_, vi bedja dig: Hjälp sanningen och rätten till
seger i världen. Borttag misstro och oförsonlighet_, och
främja allt som kan ijäna till en rättfärdig och varaktig fred på jorden. Led folken efter din heliga vilfa_, genom mildhet och tuktan_, till de mål som du allena känner.
Gör oss fas ta i tron på att du i din nåd leder allt
till det bästa för dem som älska dig. Tag bort all fruktan
ur våra hjärtan och giv oss att leva i trygghet under din
vård. Hjälp oss_, milde Herre Gud. Amen.

Stjärnan lyser än
Och när de sågo stjärnan
uppfylldes de av mycket stor
glädje.
Matt. 2: 10.

Vet du vad en stjärna är? Det
är en sol, långt, långt, borta. Den
stjärna, som är oss närmast, är
så långt borta, att ljuset från den
behöver över fyra år för att hinna
till jorden. Om stjärnan slocknade, skulle dess ljus ändå lysa
för oss i mer än fyra år.
Jesus hälsades av en .stjärna,
när han kom till jorden. Ja, han
är själv som en stjärna. Såsom
psalmen säger det:
»Han är den morgonstjärna,
som lysa kan och värna
i mörker och i kval.»

För över nittonhundra år sedan
lyste han i österlandet, men strålarna från honom nå oss ännu. De
lysa över oss nu. När jag läser
vad han har talat, när jag tänker
på honom, då är det ibland som
om han själv vore här, nära. Det
är ljuset från honom. Och hur

mycket än människorna försökt
att släcka ut det - det lyser än.
Men jag kan inte låta bli att
önska, att han verkligen, lekamligen, vore här, så att jag kunde
fråga honom och få svar! Om
han vore här för att själv leda
striden mot allt det onda och mörka i världen! Om han vore här
nu!
Kanske ljuset från Jesus bara
är som ljuset från en stjärna, som
en gång brunnit och sedan slocknat? Nej! Jesus Kristus finns
här och nu - stark, god, helig.
När jag bävar för allt det hemska och onda i världen och önskar:
»Ack om du vore här och kämpade för oss !» så står han här
och säger : »Varför ären I rädda?.
haven I ingen tro?»
Nu i denna mörka jul söka våra
ögon med särskild längtan ljuset
från Jesus. Vi tacka Gud för att
det ljuset ännu lyser över jordens
mörka natt. Hur hemskt mörkt
vore det inte annars! Han är den
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ende, som kan ge våra bävande
hjärtan tröst. »Jag är världens
ljus ; den som följ er mig skall icke
vandra i mörkret».
Följ! Gå de vägar, som han
gick bland människorna: sanningens, godhetens, renhetens vägar
där finner du honom alltid.
Han är inte ett ljus för dem som
vilja sitta bekvämt stilla, utan för
dem som äro på väg - för att

tjäna, älska, uppfylla sin plikt.
För dem blir det alltid ljusare,
även om världen omkring dem är
aldrig så mörk. Och en gång skall
de stå mitt inne i evighetens strålande ljusvärld.
All världens ljus!

Liksom en morgonstjärna
Du rinner upp att lysa, värma, värna
De jordens barn, som sig till himlen
ärna.
Jag skådar Dig, jag följer Dig så gärna.

Ett julaftonsbarn
Efter

Johs. J örgensen.

Peter och Maria skulle för första
gången fira jul i sitt eget hem.
Ett riktigt vackert litet hem var
det. Peter var skomakare. En tid
hade han arbetat i Köpenhamn,
men sedan hade han blivit sin egen
mästare ute på landet, och det gick
riktigt bra. På de fem år han bott
där, hade han fått många säkra
kunder. Han hade därför tryggt
kunnat gifta sig för ett år sedan.
Möblerna i hemmet var väl inte
många och fina, men de voro betalda. De voro icke köpta på avbetalning. Det hade Peter alltid varit
litet rädd för. Och därav kan vi se,
att Peter inte var så dum.
Nu skulle alltså han och Maria
för första gången fira jul till sammans. Med förberedelserna hade
det nu varit litet besvärligt, för
Maria gick »i väntans dagar», och
om de nu hade räknat rätt, så måste barnet komma just i juldagarna.
Och därför var det litet svårt med
arbetet för Maria. Peter hjälpte
till så gott han kunde, men han
hade ju också sitt eget att sköta.
Litet kakor hade hon dock bakat,
och i dag, dagen före julafton, hade
hon klätt den lilla julgranen, som
Peter själv hämtat i skogen.
Så fort de hade ätit kvällsmat
ville Maria gå till sängs. Men
lugnt blev det dock icke. Maria
sov så oroligt och värre blev det
längre fram på natten. Och före

klockan sex måste Peter cykla ned
till byn för att hämta barnmorskan. Hon var naturligtvis inte
uppe, men Peter bankade på dörren och så tittade hon ut. Peter
vinkade som en rasande. Det teckenspråket kunde då lyckligtvis inte missförstås. Hon vinkade igen
och försökte med tecken klargöra
för honom, att han bara skulle köra
hem, så skulle hon strax komma
efter.
Peter tyckte, att hon tog det förunderligt lugnt, då hon kom. Hon
skrev ett par frågor till Maria, stod
och såg på henne, och så tog hon
Peter med ut i köket och satte honom i gång med att koka kaffe,
som de · sedan drack tillsammans.
Det vill säga, Peter åt och drack
själv mycket litet, men »frun» lät
sig väl smaka.
Vid elvatiden förklarade »frun»
till Peters stora förvåning, att nu
for hon hem för att äta middag.
Om ett par timmar skulle hon komma tillbaka. Peter var mycket
ängslig, men kunde inte göra några
invändningar. Det blev ett par
förfärliga timmar. Klockan blev
ett, men hon kom inte tillbaka.
Klockan två ville Peter ut och få
tag i cykeln. Då kom hon äntligen.
Gud ske lov!
Så gick den ena timmen efter
den andra. Först vid sextiden fick
»frun » bråttom. Peter blev till-
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sagd att försvinna ut i vardags- hade tänkt alltför mycket bara på
rummet och stanna där, tills hon att tjäna pengar. Han hade glömt
sade till honom.
att läsa Guds ord på söndagen.
Det blev den längsta stunden för Ibland hade han också glömt sin
Peter i hela hans liv. Först gick aftonbön.
han upp och ner som ett lejon i
Men det skulle bli bättre nu. Det
sin bur. Men så blev han led vid ville han lova, bara Gud nu ville
det och sjönk ner i länstolen i hjälpa honom. De skulle tänka
hörnet. Där satt han och stirrade mycket mera på Jesus.
med tom blick framför sig.
Peter satte sig · ned och bad.
Så fick han syn på julgranen, »Kära jungfru Maria, hjälp min
och han kom plötsligt att tänka lilla Maria, att hon må ha det bra!»
på, att det var julafton. Det hade
Det var kanske en mycket kahan glömt. - Julafton. Rent me- tolsk bön, men vår Herre förstod
kaniskt tog han psalmboken, som honom nog ändå, för ett ögonblick
låg bredvid honom på hyllan. Re- därefter gick dörren upp, och
dan för ett par dagar sedan hade »frun» kom in och sade: »Gratuhan letat rätt på julevangeliet och lerar. Ni har fått en son.» lagt ett märke där. Han ville ju Peter stod först alldeles förlamad,
läsa upp det för Maria, när de hade men så kom ·glädj ekänslan. Är
tänt julgranen.
det verkligen över! Det var som
Han började läsa: »Det hände om luften i rummet på en gång
sig vid den tiden att från Kejsar blev så underligt ljus och lätt, och
Augustus utgick ett påbud att hela som om alla muskler i hans kropp
världen skulle skattskrivas.» -- Han plötsligt slappades.
läste vidare, men då han kom till
»Ni kan gott komma in litet och
de orden: »Medan de voro där, sitta hos er fru, medan jag sköter
hände sig att tiden var inne, då om barnet».
Peter gick försiktigt in i sovhon skulle föda. Och hon födde sin
forstfödde son ... » Så stannade rummet. Det var så högtidligt.
Maria låg alldeles stilla och blek,
han.
Så levande allt blev för honom. men hon log emot honom. Han
Han liksom såg jungfru Maria lig- böjde sig ned och kysste henne
ga därinne i det fattiga stallet och och sade: Gratulerar. Han kände
kämpa, liksom hans lilla Maria nu sig litet generad.
gjorde därinne. Han såg det lilla
Efter en timme blev de tre enPojken - en underlig
J esusbarnet läggas i krubban. Han samma.
såg herdarna komma och alla äng- röd liten en, tyckte Peter - låg
larna. Det blev så verkligt för i sin vagga, Maria halvsov, och
honom som aldrig förr. I kväll Peter satt vid sängen med hennes
var Jesus, hans Frälsare, född.
hand i sin.
Hans Frälsare ! - Ja, men hade
Han tänkte åter på julaftonen.
han inte tänkt alltför litet på Je- Den var ju inte så, som han hade
sus. Han hade ju inte varit ogud- tänkt fira den. Julgranen fick nog
aktig, men han hade nog -inte hel- vänta tills i morgon. Men vilken
ler varit riktigt gudfruktig.
vacker julafton det var !
Om Gud nu skulle straffa hoSå måste det ju ha varit nere
nom ! Om det gick alldeles galet i Betlehem. Där hade Josef sutdärinne! Om Maria dog! Han for tit bredvid krubban,.liksom han nu
upp från stolen, men tordes ändå satt här vid vaggan. Han hade
säkert också hållit Maria i handen.
inte gå in.
Nej, han hade icke varit from
Här var det inga herdar, men
nog. Nu förstod han det. Han . änglar - det fanns det här nu.
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Det var han säker på. Här fanns
julänglar, som sjöngo: Ära vare
Gud i höj den. Peter kände det
precis som om han var i kyrkan.
Ja, hur gott det var, att Jesus
var kommen, så att Gud nu kunde
älska oss stackars syndare. Gud
hade ju i afton varit så god emot

honom och gjort honom så glad.
Då Maria efter en timme fallit i en lugn sömn, gick Peter också
till ro. Och innan han lade sig,
tackade hari ännu en gång Gud för
denna julafton. Han tyckte att det
var den vackraste han upplevat i
hela sitt liv.

Johannes Jörgensen
3 maj 1871 - 9 oktober 1939.

. Den danske dövstum prästen Johannes Jörgensen avled i Köpenhamn den 9 oktober. I den danska
tidningen »Effata » skriver Forstander F. Bech om honom bl. a.:
Pastor Jörgensen var son till
Prosten I. L. V. Jörgensen, som
tidigare under många år var lärare vid dömstumskolan i Köpenhamn, och därifrån kommer hans
första kännedom om de dövstumma, vilkas krets han kom att tillhöra i 41 år, först i 2 år som lärare
och därefter i nära 39 år som Danmarks förste och äldste dövstumpräst.
Han har utgivit en hel del skrifter. Av hans större arbeten kan
nämnas hans utmärkta förklaring
till Tolv av Jesu liknelser, som även
översatts till svenska, samt en pre-

dikosamling för dövstumma. Hans
kortare artiklar trycktes dels i
Dagblade, dels i dövstumlärarnas
facktidskrift, där hans erfarenhet
om skolorna och deras undervisningsmetoder, sedda i förhållande
till de vuxna dövstummas liv, alltid
blevo betraktade som särskilt beaktansvärda.
Pastor Jörgensen var i allt han
gjorde en tillbakadragen man, from
och ödmjuk i hjärtat. Han såg på
sig själv och sina medmänniskor
som de ofullkomliga varelser vi äro,
som gärna vill det rätta men dock
åter och åter faller för frestelserna. För honom gällde det att själv
se och att öppna ögonen på sin dövstumma församling för det onda
och att under ånger överlämna sig
till Guds barmhärtighet. Och som
en slutsten på hela hans gärning
blev hans sista ord till sin församling, även till dem som inte menade
sig behöva hans förkunnelse, en
bön om syndernas förlåtelse för oss
alla. Han var en man, som det
var gott att vara tillsammans med.
Den djupa vänskap man därvid
mottog, kom från ett varmt hjärta,
till vilket man förtröstansfullt kunde bekänna även villfarelser, säker
på förståelse och tröst, blott man
själv insåg dem och ångrade dem
i sitt innersta. Därför skall minnet av Pastor Jörgensen bli ärat
bland oss, hans dövstumma och hörande vänner.
Pastor Jörgensen utförde ett
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stort och gott arbete som dövstumpräst och ordförande i Dövstumföreningen. Dess styrelse hade just
sammankallats till ett möte för
att bestämma om hur den avlidnes
nästa år förestående 40-årsjubileum skulle firas. Då så dödsfallet kom, voro alla genast eniga om,
att det vackraste sättet att visa
de dövstummas tacksamhet var att
låta föreningen bekosta hela begravningen. Ett vackert och föreningen värdigt beslut!
Pastor Jörgensen skall inte snart
bliva glömd! Det skall mer och
mer gå upp för de dövstumma, i
huru hög grad han var deras vän,
och hur mycket de förlorat i honom. Han kan lugnt vila i sin
grav intill den uppståndelsens dag,
han litade på!

dag han kallar mig inför sin tron.
En förvaltare måste vara trogen.
Detta tänkte jag genast på den
dag, då jag hörde om Pastor Jörgensens plötsliga död. Han var en
tjänare och förvaltare i en stor
gärning, och han var trogen i sitt
arbete. Som ung blev han kallad
att vara präst för alla Danmarks
dövstumma, ett alltför vidlyftigt
arbete. Men han började det med
frimodighet och tro. Han visste,
att han gick Guds ärende. Det
var Honom han tjänade i sin gärning. Det var ett svårt arbete.
Församlingar skulle bildas över
hela landet. Och denna vackra lilla
kyrka lyckades han få byggd. Och
hur älskade han inte denna kyrka
och arbetade på att få den så vacker som möjligt.
De första tio åren stod han ensam, så följde vi andra efter. Men
Vid Pastor J ohs. Jörgensens bår Pastor Jörgensen började. Han
banade vägen för oss. Han skall
den 14 oktober 1939.
också ha äran och tacket.
En prästs arbete är inte lätt,som
Tal av Pastor Th. Jacobsen i
så många tror. Vi skola vara glada
Fredericia.
med de glada och sörja med de
Såsom Kristi tfänare och såsom bedrövade. Vi skola trösta och
förvaltare av Guds hemligheter, uppmuntra. Vi skola peka på den
så må man anse oss. Vad man väg, som leder från mörker till
nu däre fter söker hos förvaltare ljus, från synden till Gud. Och,
är att en sådan må befinnas vara det gjorde Pastor Jörgensen till
trogen. (I. Kor 4: 1-2)
det sista. I vårt lilla söndagsblad
Paulus önskade, att församlingen skrev han sin sista artikel om synskulle se på honom icke som en dernas förlåtelse som det viktihärskare, utan som en tjänare, en gaste av allt. Gud vare tack, då
förvaltare. Det hade han lärt av man kan säga i sanning, som han
Jesus själv, som säger, att han är kunde: »Jag söker icke min ära,
kommen till världen icke för att utan Guds ära. Jag önskar att
låta sig tjänas utan för att själv vara en trogen förvaltare». - Ni
ha förlorat er präst, men Ni har
tjäna.
Sådan är varje prästs gärning, förlorat mera. Ni har förlorat en
att vara tjänare och förvaltare, god vän, en trofast medarbetare
och det betyder att vi skall minnas, för de dövstummas väl!
Pastor Jörgensen hade glatt sig
att det icke är min egen gärning
jag utför. Nej, det är Guds gär- åt vilan efter sin långa arbetsdag.
ning, som jag skall utföra. Och Men Gud ville det annorlunda.
jag skall göra min gärning med Nu är han icke mer ibland oss, och
trohet, ty jag vet, att jag en dag det blir ett stort tomrum, både i
skall göra räkenskap, icke inför kyrkan och i hemmet. Gud tröste
människor utan inför Gud, på den er i eder stora sorg. Han läre er
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förstå, att vad han gör, det är det
bästa.
Gud hjälpe oss alla till att vara
beredda på den dag, då Gud kallar
oss bort härifrån, att vi må kunna
stå som trogna förvaltare inför
Guds ansikte!

Ny

Pastor Jörgensens bok »Tolv av Jesu
liknelser», illustrerad av Vigga Chr.
Hansen och översatt till svenska av
Pastor Malmer, med förord av Biskop
Edv. Rodhe, kan rekvireras från Diakonistyrelsens Dövstumvårdsråd, Jakobsbergsg. 17, Stockholm ·7, Pris inb.
kr. 1.50.

dövstumpräst för Finlands svensktalande
dövstumma

Sedan Pastor Urho Paljakka
lämnat sin tjänst som dövstumpräst i Tammerfors distrikt, vari
ingår även de svensktalande dövstumma, har Pastor Lauri Abraham Paunu förordnats till dövstumpräst där.
Pastor Paunu är född 20 sept.
1910, avlade studentexamen vid

Jyväskylä lyceum och prästvigdes
år 1935. - Han kom redan i sin
barndom i beröring med dövstumma och umgicks tidigt med tanken
att bli dövstumpräst. Denna tanke
har nu förverkligats. Vi hoppas,
att han med ungdomlig iver skall
övervinna de svårigheter som detta
arbete för med sig och få kraft att
företaga resor i sin stora församling.
Vi önska pastor Paunu välkommen till sin nya församling och till
arbetet för höjande av de dövstummas andliga liv.
I denna välkomsthälsning i Finlands Tidskrift för dövstumma vill
även Kyrkobladet instämma. Och
därtill vilja vi även sända en varm
hälsning från hela Sveriges dövstumvärld till de svensktalande
dövstumma i Finland, som ju alla
läsa Kyrkobladet, i denna för edert
kära land så svåra tid.

D e ensamm a dövstu mma
Jag vet icke om du har tänkt på,
att det är en stor gåva Gud har
givit oss, som få samlas i Guds hus
till tack och bön och för att ta
emot hans ord. Aldrig har detta
blivit så klart för mig som vid några gudstjänster för de mest ensamma dövstumma.
En ruskig höstsöndag skulle jag
ha gudstjänst i en av bygderna på
norska Västlandet. Det var storm
och regn. Men alla de dövstumma

och en hel flock hörande hade kommit tillsammans i Guds hus. Kort
efter det gudstjänsten hade börjat,
kom det några till in genom kyrkdörren. Jag måste se efter vilka
det var. Jo, det var en dövstum
kvinna från grannbygden och hennes anhöriga. De hade kommit
för att deltaga i gudstjänsten och
Nattvarden. Då gudstjänsten var
slut, talade jag med dem. De berättade för mig, att de hade måst
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stiga upp långt innan det var ljust.
I mörker, i storm och regn måste
de fara hemifrån vid 5-6-tiden för
att komma till kyrkan kl. 11. Ett
långt stycke hade de gått, de hade
rott över tre sjöar, och båten hade
de dragit med sig från den ena
sjön till den andra. - Sedan vi
hade ätit middag tillsammans,
måste de fara samma väg tillbaka,
och de kom säkert inte hem förrän sent på kvällen. Men jag måste
säga, att det gjo.rde mig glad att
se, att man for så lång väg för
att komma till Guds hus och Herrens Nattvard. Och det var med
glädje jag tänkte på, att jag fick
resa omkring med detta välsignade
budskap från Gud.
En annan gång skulle jag hålla
gudstjänst i en församling ute vid
havet. Jag måste resa dit ut kvällen före den dag gudstjänsten
skulle hållas. Då ångbåten lade till
vid kyrkplatsen, stod en av de dövstumma på kaj en och tog emot
mig. Han bodde omkring ll/2 mil
längre ut till havs. Jag frågade
honom, varför han hade kommit
en hel dag för tidigt. Han svarade, att väderlekstjänsten hade haft
stormvarning. Och därför hade
hans son skjutsat honom inåt, medan vädret ännu var sådant, att
man var säker på att komma över
fjorden. Ty till gudstjänsten ville
han.

Dagen därpå var vädret ännu
bra. Vid kyrkan mötte vi de andra
dövstumma. En av dem strålade
av glädje, då jag mötte henne på
kyrktrappan, och hon berättade
för mig, att sedan hon hade fått
brev från mig om att det skulle
bli gudstjänst, hade hon var dag
bett till Gud om att det måtte bli
gott väder, så att hon kunde få
komma till Herrens hus. Jag vände mig om och såg utåt. Solen
strålade efter att i lång tid varit
höljd av moln, och fjorden låg
spegelblank där nere trots
stormvarningen. Men fram på
kvällen, då jag satt uppe i prästgården, hörde jag att stormen kom.
Men då var nog alla dövstumma
lyckligt hemma igen.
·
Vi ha nog skäl att blygas litet
var, när vi hör om dessa, som kommer till Herrens hus med sådan
längtan. Du kanske ofta har tillfälle att gå i kyrkan. Tänk på,
att du har så mycket mer att tacka
för än de som bara en eller högst
två gånger om året kan komma
till en gudstjänst, som de kan förstå något av. Men kom ihåg, att
Herren säger, att den, som mycket
har blivit givet, av honom skall
mycket utkrävas. Tacka Gud genom att gå till gudstjänsten, när
du har tillfälle till det. Då. skall
du se, att också du får mer och mer
välsignelse av att gå i Herrens
h US.
Einar Stueland.

En sommarnatt vid gransen
Det är ett minne, som jag ofta
erinrat mig under denna för oss
alla så betydelsefulla höst.
För tio år sedan företog jag en
sommarafton en vandring vid vår
östra gräns norr om Ladoga i Salmi
socken. Jag skulle söka mig den
en halv mil långa vägen ned till
stranden vid Ladoga för att se, hur
man drog not ett stycke från den
kända · gränsstenen Variskivi som

reser sig ur vattnet ett par kilometer från den vackra stranden.
Gångstigen som ledde dit, gick
ibland alldeles intill den förrädiska
gränsen. Främlingen kunde icke
veta, vilket åkerdike det var, som
skilde två riken. Han kände inte
det ställe, där stigen löpte in i en
annan världsdel, kanske rakt fram
till en buske, där den ryska patrullen låg på vakt. En tioårig gosse
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visade mig vägen. Gång på gång
måste jag småle åt min vägvisare.
Hatten gick djupt ned över öronen,
och stövlarna tillhörde en vuxen
man. M.en det kändes tryggt att följa honom. Och vid midnattstiden
nere vid stranden, där skäggiga
män och nyfikna ynglingar trängdes omkring främlingen, tittade
jag ofta efter gossen. Ty sedan vi
sett den silverglänsande fångsten
dragas i land efter det dryga arbetet, skulle han på morgonen föra
mig tillbaka den farliga vägen till
Manssila by.
Vandringen i barnets fotspår
gjorde ett djupt intryck på mig.
Han stod för mig i den stunden
som en försvarare, som åtagit sig
min sak.
Jag stod länge och betraktade
gränsstenen Variskivi, som reste
sig mäktig ur vattnet, avteckna
sig mot morgonrodnaden. Ofta
har jag kommit att tänka på den.
Jag kunde icke komma den nära,
ty då måste man ta sig ut i båt.
Men jag visste, att den bar årtalet
1621 och att i den voro inhuggna
konung Gustaf Il Adolfs namn

samt tre kronor och ett kors, och
att den var utsedd till gränssten
av konungen. Och jag har så ofta
under denna höst bett med de ord,
som äro inhugna i den andra berömda gränsstenen, som jag såg i
Manssila by, och vilken år 1617 är
r est av Gustavus Adolphus, svearnas konung: »Må med Guds hjälp
verket bestå».
Den lille vallgossen har nu vuxit
sig stor nog för sina stövlar, och
han har utbytt sin djupa hatt mot
krigarmössa, liksom så många av
hans jämnåriga, för att värna fosterlandet.
·
Vår bön är att hans och alla hans
kamraters utrustning verkligen vore den, som Paulus manar oss att
anlägga, då han säger:
»Stån om gjor dooe kring edra
länder m ed sanningen, och varen
iklädda rättfärdighetens pansar,
O·Ch haven såsom skor på edra fötter den beredvillig het , som fridens
evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I kunnen
utsläcka den on des alla brinnan de
pilar .» Ef. 6: 14-16.
Ur: »V å r Gud är oss en väldig bor g» . Hälsning till de fin ska soldat ern a.

Tåget försvann i natten
»Tåget försvann i natten och intet kunde göras för att hindra det. »
Denna mening ur meddelandet om
en järnvägsolycka i Östergötland
har givit »Finn» i Stockholms-Tidningen ämne till några betraktelser, som han avslutar med förj ande tankar :
»Vi befinna oss alla på detta tåg,
som tycks ha satt sig i gång av sig
självt. Vi ha länge befunnit oss
ombord på det. Nu försvinner det
i en ödesmärkt natt, och ingen synes kunna hejda det. Det rullar
obönhörligt vidare i mörkret. Är
det någon, som med ängslan .följ er
vår färd och anar dess utgång?
Någon, som skyndar till vår hjälp,
när katastrofen kommer?

Vi ha suttit bekvämt i våra soffhörn och sysslat med oviktiga ting.
Vi ha glatt oss över hur mycket
bekvämare vi haft det än våra
medresande.
Vi ha ·planerat för morgondagen,
kanske ängslats för den eller glatts
åt den. Vi ha eggat upp oss inför
väntade, lyckliga händelser. Vi ha
berett oss att njuta vilan efter den
långa resan.
'Konduktör I När äro vi :f ramme? Äro alla växlar rätt lagda?
Äro alla mötesplatser ordentligt utsatta. Tror ni att den dubbla säkerhetstjänsten fungerar också i
natt ... '
Hela vår världsdel, vår kultur,
allt vad vi skapat och byggt upp
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rusar i väg ut i ett okänt nattmörker. Ingenting tycks kunna göras
för att hejda resan.
'Konduktör! Finns då inte här
en nödbroms? . . . Störta vi bara
blint in i katastrofen? Vem är
trafikchef?
Vem bär ansvaret? ... '»

Ja, så har världen det ställt.
Men för oss är det som då Paulus
var mitt uppe i ett skeppsbrott
och alla hans medresande tappat
huvudet. Vi tro på Gud. Han har
icke släppt styret.

Det kommer an på hur man bär det
Mor Anna hämtade mjöl från
kvarnen. Omkring 20 kilo vägde
det. Hon såg på den lilla mjölsäcken med ett lyckligt leende i
sitt vänliga, gamla ansikte. Det
var tydligt, att hon var nöjd med
sitt mjölförråd. Då sade en ung
man, som stod bredvid: »Jag förstår icke, hur Ni, som är så gammal, orkar bära mjölsäcken den
långa vägen till ert hem däruppe
på åsen. Om jag skulle bära säcken bara en halv timme, så skulle
jag bli alldeles uttröttad.» Den
gamla fick ett eftertänksamt och
överlägset uttryck i sitt ansikte:
»Se det förstår ni icke», sade hon,
»men det kommer bara an på här som annars i livet - hur man
bär det. Om jag skulle göra som
ni, skulle jag inte heller orka
långt.» Därpå tog hon den lilla

säcken och satte den i en ryggkorg, stack bärbanden genom armarna upp till axlarna, och så gick
den gamla sjuttioåriga, böjda kvinnan, förnöjt sin väg med mjölsäcken på ryggen.
Hur bär du dina bördor, de som
livet lägger på dig? Bär du dem
på fel sätt, så blir det snart outhärdligt. Hur kan du då med din
egen kraft övervinna alla mödor
och besvärligheter? - Men bär du
dem på det rätta sättet, i Guds
kraft och med ett ödmjukt, gudfruktigt sinne, så är det otroligt,
vad dina svaga krafter förmår att
bära - på vägen uppåt mot det
himmelska hemmet.
Vi behöver tänka på detta icke minst i tider som dessa då det
lägges så många och tunga bördor
på oss skröpliga människor.

Plan för daglig bibelläsning
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

Juldagen. 25 december. En Frälsare är
oss född. Luk. 2: 1-14.
Annandag Jul. Joh. 1: 1-14. Kristus
är full av nåd, sanning och kraft.
0. Luk. 2: 15-20. De funno barnet,
som låg i en krubba.
T. Hebr. 1: 1-5. ~ud talar till oss
genom Jesus Kristus.
F. Hebr. 13: 8. Jesus är densamme
igår, idag och i all evighet.
L. Gal. 4: 1-7. Du är arvinge till
Guds rike.
Sönd. e. Jul. 31 december. Herren är ·
god emot oss från år till år. Luk.
1: 68-75.
Nyårsdagen. Bär du frukt inför Gud?
Luk. 13: 6-9.
T. Gal. 2: 23-29. Alla ären I Guds
barn genom tron . på Jesus Kristus.

0.

Hebr. 13: 16. Glöm icke att göra
gott!
T. Joh. 1: 16-18. Jesus har uppenbarat Gud för oss.
F. Apg. 4: 8-1.2. Har du förkastat
Kristus?
Trettondedag Jul. Liuset som iagar
bort mörkret. Matt. 2: 1-12.

1 Sönd. e. Trett.-d. 7 januari. Jesus
är all världens hopp. Matt. 12: 15
-21.
M. Matt. · 4: 13-17. Gören bättring, ty
Himmelriket är nära!
T. Joh. 8: 12 . . Jesus är världens ljus.
0 . Apg. 10: 34-35. Gud tager emot
alla som älska honom:
T. Apg. 4: 19-20. Vi skola tala om;
vad vi hava sett och hört.
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Mark. 16: 15. Gå ut i hela världen
och för kunna evangelium!
L. Mark. 16: 16. Den som tror och
bliver döpt, han skall bliva frälst.
2 Sönd. e. T'rett.-d. 14 januari. Tänk
på Gud i din ungdom! Mark. 10:
13-16.
M. Luk. 2: 41-52. Jesus uppsökte
t emplet ända från barndomen.
T. Joh. 7: 14-18. Jesus har sin lärdom från Gud.
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. Jag skäms icke för
evangelium.
L. 1 Kor. 16: 13-14. Var manlig och
stark!
eptuagesima. 21 januari. Tag emo t
Guds nåd! Matt. 25: 14-30.
M. Matt. 19: 27-30. Du är arvinge
till det eviga livet.

Till Sveriges dövstumma kvinnor I
Julen i år kan väl inte för någon av
o s bli alldeles som förr. Vi tänka på
vårt finska broderfolk, där tusentals
mödrar med sina barn måst lämna sina
hem, och där männen vid fronten försvara sitt land. De äro ett tappert folk,
värd all vår beundran, men de behöva
hj älp för att kunna hålla ut.
Vad kunna då vi kvinnor göra? Vi
kunna sticka varma strumpor åt soldat rna, eller muddar och halsskydd. Om
vi al la bara stickade ett enda par, skull d t bli en stor mängd. - Beskrivningar kunna erhållas av undertecknad, som även gärna tar emot de stickade plaggen för att sända dem vidare.
Jag· t r or inte, att vår julglädje blir
mindre, om vi själva försaka något. Må
vi bedja Gud hjälpa våra dövstumma
och hörande vänner i Finland.
Karin Sven/ ors.
Adr. : Vesslevägen 7, Ålsten.

Föreläsningar
Motala, den 21 jan. efter gudstjänsten.
Pastor Svenfors: »Mjölken, vårt viktigaste näringsmedeb Film.
Borlänge, Folkets Hus, den 26 dec. kl.
6. H rr Persson: »Den nordsvenska
hästen .» Film. - Dövstumspelens film.
Gävle , Stadshuset, den 27 dec. kl. 5,
samma föreläsning.

God ] ul och Gott 11,ytt

~r

T.
0.
T.
F.
L.

Matt. 20: 1-16. Gud är rik på
nåd.
Fil. 3: 12-14. Jag jagar mot målet.
1 Kor. 9: 24-27. Löp så, att du
kan vinna priset.
1 Tim. 1: 12-14. Paulus vittnar
om Guds nåd.
Matt. 10: 22. Den som håller ut till
änden, skall bli frälst.

Sexagesima. 28 januari. Lyssna till
Guds ord! Matt. 9: 36-10: 7.
M. J oh. 12: 35-43. Många trodde på
Jesus.
T. Luk. 8: 4-15. Tag emot Guds ord!
0. M:att. 8: 23-27. Jesus har makten.
T. Luk. 11: 27-28. Saliga äro de,
som höra Guds ord och glömma det.
F. Jak. 1: 22-25. Gör efter Guds
ord! Icke bara hör det!
L. 2 Kor. 12: 6-10. Guds nåd är dig
nog.
VIGDA.
Olof Albert Lindhe, Rönnöfors, Jämtland, och Nanny Ingeborg Nilsson,
Vännäs, den 30 sept.
Knut Hjalmar Olsson, Malmö, och Aina
Sofia Andersson, Älvdalen, den 21
okt.
Erik Valfrid Sundell, By, och Ester
Margareta Persson-Sjö, lggesund, den
5 nov. i Borlänge Förs.-hem.
Otto Ternby och Sally Sjöden, Hälsingborg, den 19 nov.
.
Sven Birger Pettersson och Anna Lmnea Ågren (hörande)' Örebro, den
2 dec.
Erik Karlsson, Virserum, och Olga
Larsson, Bruzaholm, den 3 dec.

H erren Gud, som har stiftat äktenskapet, gi·ve de'rn lycka och välsignelse till
deras viktiga för ening.
AVLIDNA.
Ida Beata Wallgren, Arvika, den 16
nov., 83 år.
Alma Nilsson, ölme, Värml., den 22
nov., 59 år.
Julius Fritz Bengtsson, Torup, Halland,
den 3 dec., 48 år. ·
Jesus Kristus är densamme i går och
i dag, så ock i evighet. Hebr . 13: 9.
Upsala, Timmermansg. 1, den 28 dec.
kl. 6, samma föreläsning.
Söderhamn, Folkets Hus, den 31 dec.
kl. 3. Herr Lundberg: »Giftiga växter».
tillönskas alla Kyrkobl.adets läsare

C-Ä. Areskog
H. Bergfelt,
G. Bratt
J. Lodin
L. Paunu
I. Sv ennas
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.
December 1939.
S. 24. Stockholm, Gustav Vasa Kyrka
kl. 3. Julbön.
M. 25. Stockholm, Idrottsfören.. kl. 8.
Julotta.
M. 25. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
T. 28. H åtuna, Prästgården kl. 11.
L. 30. Botkyrka, Kyrkan kl. 2.
Januari. 1940.
M. 1. Stockholm, östermalmsk. kl. 2.
F. 5. Södertälje, Kyrkan kl. 3,30.
L. 6. Stockholm, Maria Kyrka kl. 2.
S. 7. Eskilstuna,
Klosters
Kyrka
kl. 3.
L. 13. Visby, Förs.-huset kl. 7.
S. 14. Visby, Domkyrkan kl. 1.
M. 15. Klinte, Kyrkan. 11.
T. 16. östergarn, Prästgården kl. 12.
L. 20. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2.
S. 21. Motala, Kyrkan kl 1,15.
L. 27. Stockholm, Matteus Kyrka kl. 5.
Stockholm.
Efter Gudstjänsten i
Matteus Kyrka den 27 jan. inbjudes alla
stadens dövstumma, som fyllt 60 år; till
ett samkväm i Kyrksalen. Personligt
inbjudningskort utsändes.
Konfirmanderna å Manilla 1929-1939
inbjudas till J akobsbergsg. 17, n. b.,
Diakonistyr.e lsen, tisd. den 9 j an. kl. 7,30.
Södertälje, Eskilstuna och Visby. Julsamkväm anordnas efter gudstjänsterna.
S. G. S v e n fors,
Vesslev. 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.
December 1939.
S. 24. Växjö, Förs.-hemmet kl. 12.
T. 26. Alvesta, Kyrkan kl. 12,3-0.
T. 28. Hälsingborg, Dövstumf. kl. 7.
L. 30. Hovmantorp, Dövstumh. kl. 4.
S. 31. Lund, S :t Mikaels kap. kl. 12,30.
Januari 1940.
F. 5. Algutsboda, Kyrkskolan kl. 5.
L. 6. Eslöv, Kyrkan kl. 1.
S. 7. Karlskrona, Förs.-hem. kl. 11.
L. 13. Hovmantorp, Dövstumh. kl. 4.
S. 14. Västervik, Kyrkan kl. 1.
L. 20. Skillingaryd, Kyrksalen kl. 3.
S. 21. Ljungby, Kyrkan kl. 1.
L. 27. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6.
S. 28. Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 1.
G. Bratt,
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 27 10.

V ä n e ·r s b o r g s d i s t r i k t.
December 1939.
S. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 9.
L. 30. öxnered, Dövstumhem. kl. 1,15.
Januari 1940.
M. 1. Göteborg, Domkyrkan kl.3.
S. 7. Kungälf, Kyrkan kl. 1,15.
L. 13. Kungsbacka. Kyrkan kl. 12.
S. 14. Alingsås, Förs.-hemmet kl. 12.

S. 21.
21.
s. 28.
s. 28.

s.

Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,:JO.
Falköping, Förs.-hemmct kl. ' .
V ddevalla, Förs.-salen kl. 1O,:io.
Vänersborg, Kyrkan kl. 2,1r,.
H. 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 1939.
M. 25. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
M. 25. Kumla, Kyrkan kl. 13.
T. 26. Nora, Kyrkan kl. 13.
S. 31. Kristinehamn, Kyrkan kl. 13,:10.
Januari 1940.
M. 1. Filipstad, Kyrkan kl. 13.
S. 14. Lindesber_q, Kyrkan kl. 13,:io.
S. 21. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12,30.
S. 28. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. l 1.
S. 28. Hallsberg, Tingshuset kl. 13.
Ca r l-Ä k e Ar e skog,
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
December 1939.
T. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
0. 27. Östersund, Kyrkan kl. 1.
T. 28. Sollefteå, Soldathemmet kl. 12.
F. 29. Bjärtrå, Kyrkan kl. 12.
L. 30. Härnösand, Domkyrkan kl. 12.
S. 31. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 1.
Januari 1940.
M. 1. Ume å, Kyrkan kl. 1.
T. 2. Skellefteå stad, Kyrkan kl. 12.
0.. 3. ö_iebyn, Kyrkan kl. 12.
T. 4. Älvsbyn, Kyrkan kl. 12.
F. 5. Boden, Kyrkan kl. 12.
L. 6. Luleå, Domkyrkan kl. 1.
S. 7. Haparanda, Kyrkan kl. 1.
Joel Lod in,
Dövstumskolan, Härnösand.

F r ä l s ni n g s arm en s j u l f e s t e r.
Stockholm, Gustav Vasa förs.-sal,
den 29 dec. kl. 7. Kommendör K. Larsson m. fl. - Upsala, Trettonded. kl. 3,:IO,
S :t Persg. 20. - Västerås den 7 jan.
kl. 3,ilO. - Norrköping, Tunnbindarg. 11,
Annand. Jul kl. 3. - Linköping, Trettond. kl. 3.
Jönköping, Annand. Jul kl. 3, Berzeliig. 3. Soldathemsförest. C. Wilson.
--' Nässjö, den 5 jan. kl. 3. Pastor Sven
Hultqvist.
Göteborg, Postg. 55, den 27 dec. kl. 7.
- Borås, Kungsg. 36, Nyårsd. kl. 3. Vänersborg, den 14 jan. kl. 3.
Örebro, Drottningg. 22, den 26 dec.
kl. 3.30. - Kumla den 29 dec. kl. 3,no.
- Gävle, S. Fiskareg. 9, Annand. jul
kl. 3. Söndagsskolans julfest i S. Förs.hemmet den 14 jan. kl. 3.
Sundsvall, Fredsg. 13, Annand. jul
kl. 4. Pastor Lodin. Härnösand,
Dövstumskolan, den 21 jan. kl. 4. Major Assarsson.
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