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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsrä'd

När dina ord upplåtas
giva de ljus.

Andakt på
Reformationsdagen den 11 maJ.
DEN SVENSKA BIBELNS FYRAHUNDRAARSMINNE .

En dyr klenod, en klar och ren, oss unnats här att äga,
den pärlor, guld och ädelsten på långt när ej uppväga.
En skatt, den yppersta på jord, få vi vår egen kalla,
den skatten är GUDS HELGA ORD, som hörer till oss alla.
(Sv. p R. 1n: I .)

I Guds, Faderns och Sonens och den Helige Andes namn:
Evinnerlig en) Herre) står Ditt ord fast i Himmel en. Från släkte till
släkte varar Din trofasthet (Ps. 119: 89, 90).
När Dina ord upplåtas) giva de ljus och skänka förstånd åt de en faldiga (Ps. 119: 130).
Gräset torkar bort) blomstret förvissnar) men v år Guds ord förbliv er
evinnerligen (Jes. 40: 8).
Du onda släkte) giv akt på Herrens ord! (Jer. 2: 31).
Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (Ps. 119: 105).
Min själ längtar efter Din frälsning) jag hoppas på Ditt ord. Mina
ögon trängta efter Ditt tal (Ps. 119 : 81, 82).
Jesus sade: Saliga äro de) som äro fattiga i anden) ty dem hör himmelriket till. Saliga är o de) som sörja) ty de skola bliva tröstade.
Saliga. äro de saktmodiga) ty de skola besitta jorden. Saliga äro de)
som hungra och törsta efter rättfärdighet) ty de skola bliva mättade.
Saliga äro de barmhärtiga) ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Saliga äro de renhjärtade) ty de skola se Gud. Saliga äro de fridsamma) ty de skola kallas Guds barn. Saliga äro de,. som lida förföljelse för rättfärdighets skull) ty dem· hör himmelriket till. Ja) saliga
ären I) när människorna för min skull smäda och förfölja eder och
sanningslöst säga allt ont om eder . Glädjens och fröjden eder) ty eder
lön är stor i himmelen (Matt. 5: 3-12).

B ö n: Allsmäktige Fader i Himmelen, vi tacka Dig av hela vårt
hjärta för Ditt heliga ord, som giver oss kraft och tröst och glädje och
frid. Vi bedja Dig: hjälp oss att stiHa lyssna till Ditt ord och alltid
leva, som Du lär oss! Amen.
Giv att Ditt ord oss lyser så, att vi i mörkret icke gå,
Men genom denna jämmerdal må vandra till Din himmelssal.
(S v. p i>. l7ri : !J .)

Gnstav Vasas bibel på altaret i Svedvi kyrka i Västmanland.

Maning av Sveriges biskopar.
Till firande av den svenska bibelns fyrahundraårsminne.
Det kristna västerlandet går mot sinna vad detta minne betyder och
sin ödestimma. lfan den tankens hur det förpliktar.
och handlingens frihet, den rättsI korta fattiga ord kan icke tälordning, det livsideal, som här med jas allt vad bibeln skänkt oss unseklers möda byggts upp på kris- der dessa århundraden, under vilka
ten grund, ännu räddas åt våra Sverige som evangeliskt kristet
efterkommande? Det är icke blott l and fann sig själv, sitt väsen och
en fråga om yttre makt, vapen och sin historiska uppgift. Dess språk
beredskap. Det är först och sist en har blivit vår andes stämma och
fråga om den andliga motstånds- egendom. Det djupaste och ädkraft, som vi kunna uppbjuda mot laste i svensk dikt och tanke talar
våldets yttre och självuppgivelsens med dess tonfall. De gestalter i
inre förstöringsverk. När stormen vår historia, som i svåra och mörbryter lös, skall endast det träd ka tider stå för vår syn som fackkunna stå, som sänkt sina rötter lor och förebilder, ha burits i sin
djupt i den fasta grunden.
gärning iav dess ande. Tankens och
I en så skickelsediger tid inträf- trons frihet, rätten, som gäller lika
far detta år fyrahundraårsminnet för alla, ha sin djupaste grund i
av den första fullständiga svenska det som bibeln lärt om själens
bibelns utgivande, år 1541. Denna oändliga värde och om allas likhet
historiens påminnelse kunde icke inför allas Gud och Fader. De sedgärna ha kommit i lägligare tid. liga grundsatser, som ännu·i slappTy aldrig har vårt svenska folk hetens och upplösningens tid förhaft mera av nöden att rätt be- må att väcka samveten och tvinga
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till lydnad för obetingade och heliga krav, äro bibelns: Guds lag i
tavlornas budord och i bergspredikans nya lag.
Hur ofta har det icke visat sjg
att framsteg och pånyttfödelse i
andens värld kommit därav, att ett
stycke av det förflutnas heliga arv
blivit levande på nytt, vunnet, fattat och förstått i ett nytt ljus. Skall
vårt folk ännu kunna räddas och
bestå i den prövning som nu går
över världen, då måste bibeln för
oss åter bli en levande bok, talande och vägledande, tröstande och
väckande i den närvarande tidens
nöd och inför dess uppgifter. Bibeln måste åter ·få bli vårt folks
samvete. Bibelns ande måste åter

få komma till makt i vårt samhällsliv.
Vi rikta därför en uppmaning
till allt Sveriges folk, men särskilt
till våra kyrkoförsamlingar och
deras prästerskap, att detta år av
hjärtat besinna vad bibeln varit
och vill vara för oss. Vi uppfordra Sveriges församlingar att fira
årets andra bön dag, reformationens dag, vilken infaller den 11
maj, såsom en särskild högtid till
hugfästandet av minnet av vår första svenska bibel.
Gud give av sin barmhärtighet
att det stora minne, som vi så vilja
begå, måtte få verka en uppriktig
sinnesändring och sann förnyels
i tro och leverne.

E r l i n g E i d e m.
Tor Andrre.
Gustaf Ljunggren.
Gustaf Aule~.

John Cullberg.
Edv . Rodhe.
Y ngve B rilioth.
C. E. D. Blo ck.
. T or ten. Y sander.
.

Arvid R une.c; ta m .
To rsten B oltlin.
B engt J on zo11.

B föe l n överläm nas t ill Gust av Vasa. M ålning
gustavian ska gr av ko re t
Dom k y rka av J . G. Sandb erg.

Upsala

Ett . 400-årsminne.
Vår svenska kyrka firar i år ett
betydelsefullt minne. År 1541 utkom i;iämligen för första gången
Bibeln på svenska språket. Sveri-

ges biskopar ha utsänt en m aning
att högtidlighålla detta minne, vilket läses här ovan.
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Ingen bok i världen har fått en sådan
spridning och blivit
översatt till så många
språk, som bibeln.
Den finns tryckt på
närmare 600 olika
språk.
Ett par hundra år
före Kristus översat~16ha1
tes Gamla Testamentet från hebreiska
språket till grekiska,
I
den s. k. Septuaginta.
~fil c~en (bdgu,i
Under medeltiden ut6(rtffr I
gavs en bibelöverr~ 6u,rttlt\'·
sättning, som kallades Versio Vulgata,
»allmänna översättningen», från grekiskan till latinska språket. Den blev färdig år 405. Av Vulgata finns omkring
8 000
handskrifter.
En mycket berömd
översättning är den
gotiska, som gjordes
på 300-talet av Biskop Wulfila. Av denna är en del bevarad
i Upsala universitetsbibliotek, den s. k.
»silverbibeln». Denna
T i t elbladet t i ll Gustav Vasas bi bel.
var den första bibeln
på germanskt språk.
Den mest betydelsefulla över- översättning av Gamla Testamensättning, som utförts i något land, tet, och hela bibeln utkom 1541,
gjordes av Martin Luther. Den var Gustav Vasas Bibel. Därefter dröjfärdig år 1534 och Luther hade då de det till år 1703 då Karl XII: s
arbetat på den i 13 år.
Bibel utkom. Vår nuvarande bibelUnder medeltiden ha delar av översättning fingo vi år 1917, Gusbibeln översatts till svenska. Men tav V :s Bibel.
år 1525 började på Gustav Vasas
Utgivaren av den första överbefallning en översättning av Nya sättningen av Nya Testamentet till
Testamentet. Och i augusti 1526 svenska skriver i ett företal: »Såvar det färdigtryckt. Dess titel som Kristus är kommen för att
är: »Thet Nyia Testamentit på frälsa alla, så måste ock hans ord,
Swensko». Troligen har Olaus Pet- det han för vår salighets skull
lärt haver, vara allmänt kunnigt
ri utfört det mesta av arbetet.
Sedan fortsattes arbetet med och ingen fördolt ». Förut hade man

~6Ct 'tr
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måst kunna latinska språket för
att läsa bibeln. Nu skulle Guds ord
ut till folket för att alla skulle
kunna själva läsa och lära känna
vägen Ull saligheten. Och det är
såsom trons och frälsningens heliga ord, som bibeln kom att bli
en av de mäktigaste krafterna inte
bara för vårt folks andliga liv utan
också för hela dess kulturliv.
Gustav Vasas Bibel vandrade ut
till folket. Enligt myndigheternas
beslut skulle den finnas i varje

svensk kyrka. Vi som alla ha en
bibel i vårt hem ha säkert svårt
att förstå, vilken stor händelse det
var, då bibeln lades på altaret eller
predikstolen i en svensk sockenkyrka. Folket fick höra mässan på
det språk de förstodo, och de hörde Gud själv tala på deras eget
tungomål. Och så fick bibelordet
genom sin sannings kraft leda vårt
folk till Gud och bära det genom
både goda och onda tider.

En skatt.
I det kungliga slottet i Dresden
finns några salar fyllda med dyrbarheter. Här ha de sachsiska furstarna under århundraden samlat
smycken och märkliga saker till
många miljoners värde.
Bland det allra märkvärdigaste
är ett ägg av järn. Om detta ägg
berättas följande. För många år
sedan sände en furste ägget till
sin trolovade, en sachsisk prinsessa. När hon fick se ägget, som
bara var gjort av järn, blev hon
förargad och kastade det i golvet.
Men då det föll sprang en fjäder
upp, och det visade sig, att inuti
järnägget låg ett ägg av silver.
Förundrad tog prins.essan upp silverägget. Hon undersökte det noga och fann slutligen en hemlig
fjäder. Hon tryckte på denna. Silverägget öppnade sig, och inuti
fanns en blomma av finaste guld.
Men också på blomman fanns en
fjäder och inuti blomman låg en
liten fågel av guld. Då hon tryckte på dess ena vinge, öppnades
också fågeln, och den visade sig
innehålla en liten krona av guld
och juveler. Och icke nog med detta. Prinsessan fann ännu en f jäder, som hon tryckte på, och ut
rullade en underbar diamantring.
På detta originella sätt sände fursten henne trolovningsringen.

Det är nog inte oriktigt att likna
Den Heliga Skrift vid ett sådant
järnägg. Många kasta det åt sidan. »Vi förstå den icke», säga
de. Men den som verkligen söker
i Herrens bok, den som beder, han
finner de gömda fjädrarna. Han
upptäcker i den heliga boken rika
skatter.
Det finns tvenne nycklar, som
vi måste äga för att kunna öppna
dörren till bibelns skattkammare.
Den ena heter bön. Utan den nyckeln kan inte ens den mest lärde
komma dit in. Men genom bön om
den Ande, genom vilken bibeln har
tillkommit, skall · dörren springa
upp och våra ögon bländas av glansen av skatterna, som där förvaras.
Den andra nyckeln heter lydnad. Den behövs också. Annars
förblir dörren stängd. Endast den
som lyder, vad ordet säger, kan få
del av dess rikedom och kan i livet
använda dess skatter. »Om någon
vill göra Guds vilja, så skall han
förstå, om denna lära är från
Gud», säger Jesus.
»Det finns en Gud», säger en berömd man. »Denne Gud har talat
till oss i bibeln. Han menar, vad
han säger! Och han håller, vad
han lovar! »
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Plan för daglig bibelläsning.
4 maj 3

M.
T.

T.
L.

'önd. t.
å.sk. 4 maj . Hernlängtan.
J o h. I 7 : 1-8.
Ma l'lc 10: 1-16. Jesus undervisar om
äl t, n kapet och barnen.
Mal'k. 10: 17-31. Det är svårt att
komma in i Guds rike.
Mark. 10: 32-45. Den störste är den,
i:; m tjänar.
Mal'k. 11:1-14. Jesu intåg i Jerusal m.
M a l'k. 11: 15-33. Jesus och templet.
Mal'I . 12: 1-17. Ha vi något att giva
Cucl ?

'' Sö ncl.

P å k. Reformationsdagen. 11

maj . S 1 nna tidnings »Andakt».
M . M a I' le I 2 : : F-44. Änkans offergåva.
T. Mark . I : : 1-1 . Jesus talar om Jeru al 'IY\, f " 1· töring.
0. Mal'I<. I ; : 14-2 . Tagen eder till

vara!
Mark. 1:~: 24- 7. Vaken! Herren
komm r åt, 't"
F. Mark. 14: t - IG. I imon den spetälskes hus.
L. Mark. 14: 17- l. J sus förrådes.
Påskmåltiden.
B "nsöndagen. 18 maj.
ön n . Joh. 17:
18-23.
M. Mark. 14: 43-59. J u
ripes.
T. Mark. 14: 60-72. J u förhöres . Petri förnekelse.
T.

7 ju ni.
0.

Mark. 15: 1-15. Inför Pontius Pilatus.
Kristi himmelsfärdsdag. 22 maj. J e "llS
beder för de sina. J oh. 17: 24-26.
F. Mark. 15: 27-37. Jesus korsfästes och
dör.
L. Mark. 15: 38-47. »Förvisso var denne man Guds Son.»
G Sönd. e. Påsk. 25 maj. I väntan på

Anden. Matt. 10: 24-31.
Mark. 16 : 12-20. Predika evangelium
för allt skapat!
T. Jes. 1: 2-9. Lyssna, ty Herren talar !
0. Jes. 2: 2-5. Låtom oss vandra i Herrens ljus!
T. J es. 5 : 18-23. Domen över ogudaktighet.
F . Jes. 6: 1-8. Helig är Herren Sebaot.
L. Jes. 9:2-7. Fridsfursten.
Pingstdagen. 1 juni. Andens utgjutande. Joh. 7 : 37-39.
Annandag Pingst. Den som tror, han
har evigt liv . Joh. 6: 44-47.
T. Jes. 25 : 6-9. Herren skali avtorka
tårarna.
0. Jes. 26 : 1-8. En segersång.
T. Jes. 35. ödemarkens blomstring.
F. Jes. 40: 1-11. Trösteord till Guds
folk.
L. Jes. 40: 21-31. Herren är en evig
Gud.
M.

Gudstjänster i maj
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.

S.

Västerhaninge, Kyrkan kl. 3,15.
Nattvard.
S.. 4. Stockholm, Manilla kl. 10.30.
S. 4. Stockholm, Storkyrkan kl. 1 (obs.
tiden!).
F. 9. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 5,30.
Nattvard.
S. 11. Motala, Kyrkan kl. 1.
M. 12. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 11.
Nattvard.
F. 16. Reijmyre, Kyrkan kl. 3,30. Nattvard.
L. 17. Katrineholm, Kyrkan kl. ·3,15 .
S. 18. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 1.
T. 22. Stockholm, Gustav Vasa Kyrka
kl. 1,30 (obs. tiden!).
L. 24. Visby, Förs.-huset kl. 7.
S. 25. Visby, Domkyrkan kl. 2. Nattv.
L. 31. Stockholm, Manilla kl. 5. Konfirmation.
S. 1/u. Stockholm, Manilla kl. 11. Nattvard.
S. G. S v en f o r s
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

S.
S.

L.

3.

L u n d s d i s t r i k t.
Vetlanda, Kyrkan kl. 5 . . Nattv.
Nybro, Kyrkan kl. 1.
Karlskrona,, Förs.-hemmet kl. 6.
Borgholm, Kyrkan kl. 1.
Hälsingborg, Gustaf Adolfskyr. kan kl. 6.
.
18. Landskrona, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
22. Eslöv, Kyrkan kl. 1.
22. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 6.
24. Värnamo, Kyrkan kl. 4. Nattv.
25. Ängelholm, Kyrkan kl. 3. Nattv.
31. Lund. Konfirmation.
1
/u. Lund. Nattvardsgång.
G. Bratt
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.

L
3.
S. 4.
L. 10.
S. 11.
L. 17.
S.
T.
T.

L.

s.

L.
S.

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
4. Mellerud, Förs.-hemmet kl. 9.45.
4.. Bäckefors, Kyrkan kl. 12,15.
Nattvard.
s. 11. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
s. 18. Åmål, Kyrkan kl. 12,15 . . Nattv.
s. 18. Vänersborg, Kyrkan kl. 3,15.
T. 22. Halmstad, Kyrkan kl. 1. Nattv.
T. 22. Falkenberg, Kyrkan kl. ·5. Nattv.
L. 24. Strömstad, Kyrkan kl. 1. Nattv.
L. 24 . . Grebbestad, Kyrkan kl. 4. N attv.
s. 25. Lysekil, För::;;.-hemmet kl. 1.
T. 29. Tegneby, Kyrkan kl. 11. Nattv.
s. 1/a. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
M. 2/a. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15.

s.
s.

H. Bergfelt

Kungälv. Tel. 14.

S.
T.
F.
L.
S.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Örebro, Nikolai För .-h m I I.
9,30. Barngudstjänst.
4. Örebro, N. Förs.-hemm t J I. 11 .
11. Kristinehamn, Kyrkan kl. J :i,ao.
Nattvard.
18. Lindesberg, Kyrkan kl. J ,; 0.
22. · Sandviken, Förs.-hemm t kl. I (i .
23. Bollnäs, Förs.-hemmet kl. 17.
24. Ljusdal, Förs.-hemmet kl. J 7.
25. Hedemora, Kyrkan kl. 13. Nult
Ca r l-A k e A r e si k o g
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 7

4.

ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
Härnösand, Domkyrkan kl. I 0.
Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
Örnsköldsvik, Kyrkan kl. J.
Bjärtrå, Kyrkan kl. 1.
Kramfors, Kyrkan kl. 1.
Joel Lo din
Dövstumskolan, Härnösand.
VIGDA.
Karl Axel Osvald Karlsson och Ing p;~trd
Augusta Karlsson, Sitockholm, den I 0
april.
Arne Viktor Eugen Altberg och Gert rud
Johansson, Stockholm, vigda i Sund :;
vall den 12 april.
Evert Holmfrid Jönsson och Inga ofia
Frideborg Aronsson, Hälsingborg, vig·
da i Gustaf Adolfskyrkan den 19 april.
Herren Gud, som har stiftat äkten1;/m,pet, give dem lycka och välsignelse l·i ll
deras viktiga förening.
AVLIDNA.
Erik Gustaf Svensson, Sandarne, den J !)
mars, 64 år.
Magdalena Kristina Zakrisson, Ås, Jämtland, den 29 mars, 49 år.
Johan Mattisson, Karlskrona, den 0 1
mars, 90 år.
Lars Alfred Gustafsson, Norrköping,
den 2 aprii, 68 år.
Fru Eva Axelina Scheeler, f. Häggqvi t,
Eskilstuna, den 3 april, 74 år.
Ida Sofia Olofsson, Virestad, Småland,
den 4 april, 68 år.
Ivar Algot Fredriksson, Julita, Söd r manl., den 23 april, 43 år.
Gud förlossar min själ och skaffa,?·
henne ro. (Psalt. 55: 19.)
S.
S.
S.
T.
S.

H
4.
11.
18.
22.
25.

Föreläsningar.
Stockholm, Dövstumföreningen, Droilningg. 26, den 11 maj kl. 7,30. Fröl n
Fondelius: »Grekland». Film.
Eskilstuna, den 18 maj efter gudstjänsten. Fru Toft: »Något om de dövstumma i Asien».
.
Motala, den 11 maj efter gudstj än ten. Pastor Svenfors: »Bibeln - några
blad ur dess yttre historia». Ljusbild •1·
och film.
Sa,n d1Jiken, Förs.-hemmet, den 22 maj
efter gudstjänsten. Pastor Areskog.

A / D Gu da f Linds köm s Dok t r., Stockho lm
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