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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

lturtavla i Kris~ina Kyrka ·i J önköping av okänd mästare. 

En gudomsstråle mild och ren, 
Han världen giver ett nytt sken 
Och lyser i den mörka natt 
Dem som till honom hoppet satt. 
Ära vare Gud. 

Sv. Ps. 62: 4. 
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Ju .lens Gudsord. 
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett. stort ljus; . 

ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina .klart. 
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, 

och på hans skuldror skall herradömet vila: 
och hans namn skall vara:· 

Underbar i råd, 
. Väldig Gud, 

Evig fader, 
Fridsfurste. 

(Jes. 9: 2, 6.) 

V aren icke förskräckta. Se, jag bådar eder stor glädje, som skall 
vederfaras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder 

. i Davids stad, och han är Messias, Herren. 
Ära vare Gud i höjden 
och frid på jorden, 
bland männi~kor, till vilka han har behag. 

(Luk. 2 : 10, 14.) 

Korsets jul. -
En hälsning sär skilt till Finlands dövstumma. 

I Finland fira vi jul under kri
gets mörker. Otaliga hem sakna 
sina kära egna, som stå på vakt vid 
fronten. De trygga åt oss en frid- · 
sam jul. Våra varma .och tacksam
ma tankar dröja hos dem även den
na jul. 

I tusentals hem där familj en sam
lar sig kring julgranen finns det en 
tom plats. Där kunna vi se ett por
trätt av den stupade. Och under 
julkyrkoresan stanna de vid hjälte
gravens vita kors. Kanske ha de 
sparat ett ljus, och nu tändes det 
vid graven. De fira jul vid korset 
och under korset. Hela Finland kän
ner lika. Vår jul är korsets jul. 

Då jag förra julen reste julgra
nen i vårt hem, märkte jag att jul
gransfoten har form av ett kors. 

· Julens stjärna växer upp av ett 
kors. Då förstod jag, att julen och 
korset höra tillsamman. J uleh är 
ju födelsedagen för ·korsets Herre. 

I mitt barndomshem brukade min 
far tända ljusen i granen medan vi 
andra väntade otåliga i ett annat 
rum. Äntlig~n var det färdigt med 

ljusen. Far öppnade julens dörrar , 
och vi stego in. Ack, hur vackert 
det var! Vi barn stodo omkring 
granen och sågo på ljusen med ögo
nen halvslutna. Och då sågo vi 
glimrande strålar kring ljusen. Och 
strålarna hade formen av . ett kors. 
Vi kallade dem med namnet »Bet-

. lehems stjärna». 
Barnens ögon sågo rätt. Just så 

skall man se på julens ljus. Man 
skall se, att julens stjärna har om
kring sig Golgatakorset. Först da· 
förstå vi, hur · kära vi äro för Jesus. 
Han har älskat oss så mycket, att 
han. kommit hit den första julen för 
att dö för oss, för att med sitt blod 
taga bort våra synder. -

Jul utan kors är jul med blott 
barndomsminnen och en inbillad il
lusion om ·glädje och frid. Julen 
är den Ko:risfästes födelsedag. Där
för kan den bliva oss en salighetens 
dag, vår födelsedag till nytt liv m rl 
vår Frälsare Jesus Kr ist us. 

Korsets jul är en gåva av Guct. 

L. A . Paunu. 



Det fanns icke rum. 
(Luk. 2: 7). 

Du känner igen de orden om Jesu födelse 

1 Betlehem. Det fanns icke rum för dem i 

härbärget. Det var sedan alltid trångt på j.or

den för Jesus. Det var många, som icke hade 

rum för honom. 

Så är det också nu. Man vill icke möta 

Jesus. Man vill icke lyssna till honom. Och 

därför är det så mörkt på jorden. . Kärlekslös

het och hat härskar i många land och hos 

många människor. 

Har du rum för Jesus? Ack, att du hade 

det!. Då hade du också en god jul. Ty om 

Jesus får komma -in i ditt hjärta och där regera, 

då försvinner det onda. Då kommer glädjen 

och friden. Jordisk rikedom betyder ingenting. 

Jesus föddes i största fattigdom, men han var 

den rikaste, som levat på jorden. Och den 

rikedomen vill han giva oss alla: glädje och 

trygghet här på jorden . och ·sedan evigt liv i 

Guds himmel. 

Kom, Herre Jesus~ A - g . 
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Vår kristendomskunskap. 

Buden om kärleken till Gud. 
Första budet. 

0 m G u d s f r u k t a n. 

Jag är Herren, din Gud. Du skall inga andra gudar hava jämte mig. 
Gud förbjuder avguderi. Avguderi är att man tillbeder bilder eller 

andra föremål (såsom hedningarna), eller att man litar på andra ting 
(t. ex. makt, rikedom) eller älskar sådana (t. ex. kläder, nöjen) mer· 
än Gud. Allt som vi älska högre än Gud blir en avgud. 

Den som icke tror på Gud (den ogudaktige) måste ha något 
annat att tro och lita på. Människor utan gudsfruktan bli där
för lätt v i dskepliga, d. v. s. man fruktar för eller litar på allt 
möjligt betydelselöst, t. ex. olyckstal, olycksdagar, föremål som 
man tror medför lycka eller olycka. 

Gud befaller oss, att frukta Gud (känna vördnad för honom), älska 
Gud och lita på Gud. 

Frukta Gud och håll hans bud, ty det hör alla människor till. 
Pred. 12 : 13. 

Låtom oss älska Honom, ty Han har först älskat oss. 
· 1 Joh. 4: 19. 

Luthers förklaring. V i skola frukta och älska Gud över allting och 
sätta all tro och lit Ull honom. 

Varom handlar första budet? Vad förbjudes? Vad är en 
avgud? Vilka äro de vanligaste avgudarna? Vad befalles? 

. Andra budet. 
0 m G u d s n a m n. 

Du skall icke missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall 
icke låta den bliva ostraffad, som missbrukar hans namn. 

Gud förbjuder oss att missbruka. och vanhelga hans namn genom 
tanklöst och lättsinnigt tal eller genom att håna Gud och smäda hans 
namn eller använda Guds namn vid svordom. 

Gud har lagt en särskild hotelse till sitt andra bud, ty att miss
bruka Guds namn är att visa förakt för Gud själv. 

I svordomar brukas ofta djävulens, den onde andens, namn. 
Sådant visar en råhet, som är både syndig och skamlig. 

Gud befaller oss att med vördnad och andakt tala om Gud och an
vända Hans namn. 

Akalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa 
mig. Ps. 50: 15. 

Inför domstol kan man åläggas att genom e d taga Gud till 
v i ttne på att man talar sant. Att begå falsk ed (mened) är 
en svår synd mot både Guds och människors lag. 

Luthers förklaring. Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke 
bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och 
bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova. 

Varom handlar andra budet? Vad förbjudes? Hur miss
brukas Guds namn? Vad befalles? Vad är en ed? 
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-1 
'LES'C.AffiEN'CE 

F-m·far· tnfor·tm ·.5in·son:f 

Av Rudolf Zetterquist. 

Två saker ska du alltid minnas, två enkla bud: 

Det ena, att du lovar att aldrig häda Gud. 

Det andra, att du knäpper dina händer 

till bön var dag, hur livet än sig vänder. 

Jag lärde mig när jag var liten, att Gud är stor, 

och ingen är så mäktig som den i höjden bor. 

Det finns en helig Gud. Och vi ska akta 

oss väl, så att vi ej hans namn förakta. 

Och vill du alltid vara modig, stark och sund, 

så tag av dagens timmar en liten ensam stund 

och dröj med knäppta händer inför Herran ... 

Han hör din bön. Han är dig aldrig fjärran. 

_______ I 
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Julresan. 

En av mina vänner hade en 
märklig upplevelse. Här kan du 
själv läsa vad han berättade. 

Jag satt ensam med mina tankar. 
Var tanke blev ett nytt bekymmer. 
,Och jag frågade till sist mig själv: 
Hur. skall det bli någon jul i år? 
Min lön räcker inte. Jag är skyldig 
för både hyra och ljus och gas. Och 
jag har inga pengar att köpa jul
klappar för. Men jag törs inte säga 
det till min hustru och mina barn, 
för de gläder sig alla och tror, att vi 
skall fira jul i år som vanligt. Jag 
suckade och tänkte: Ack om· jag 
kunde fara bort med alla mina sor
ger! 

»Det kan du gott göra», hörde 
jag plötsligt någon säga. Jag blev 
förvånad, ty jag trodde, att jag var 
ensam i rummet. Men nu såg jag 
en gammal man med långt vitt 
skägg framför mig. »Vem är du?» 
frågade jag. »Du kan ju kalla mig 
för jultomten», sade han och skrat
tade. »Jag kommer för att du gär
na ville ut och resa, och då tänkte 
jag, att vi kunde följas åt.» »Ja, 
men jag har inga pengar till biljet
ten», sade jag. »Det skall jag nog 
ordna», sade den gamle, »kom 
nu ... » 

Plötsligt börjftde det bli ljust, och 
då jag såg mig omkring, upptäckte 
jag, att vi stod på gatan i en stör 
stad. Jag tyckte, att jag kände igen 
staden. Men jag kunde inte min
nas, att jag hade varit här förr. 
Gatorna voro fulla av märkvärdiga 
väsenden, som varken voro djur el
ler människor. Alla hade så brått. 
Den gamle såg min- förvåning och 
sade: »Vi är nu i Förståndet, hu
vudstaden i sf älens land, och alla de 
underliga figurer, .som far fram och 
tillbaka, är tankarna. Kan du se 
den stora byggnaden, som ligger 
mitt i staden? Det är medvetandet, 
och runt omkring den ser du fem 
andra hus. Det är sinnena, syn, hör
sel, känsel o. s. v., som lägger mär
ke till allt som sker. Så snart ögat 
ser ett eller annat intressant, skyn
dar tankarna över till medvetandets 
hus för att berätta allt.» - »Jag 
vill gärna gå in i medvetandets hus 
och se närmare på, hur tankarna 
arbeta», sade jag. Men den gamle 
svarade: »Det kan du göra en an
nan gång, låt oss hellre gå ett slag 
ut på landet, för du behöver ro.» 

Vi gick till torget, varifrån flera 
vägar ledde ut från staden. En 
ledde sålunda till sorgens land, och 



många tankar strömmade den vä
gen. En annan förde till hoppets 
land, men här var det bara liten tra
fik. Vi kommo överens om att föl
ja en tredje väg, som förde in i 
minnets land. Här kom vi först ge
nom en trakt, som den gamle kalla
de ung domsminnenas rike. Jag möt
te snart många kända ansikten. 
Några av dem hade jag inte sett 
på många år. Andra visste jag, att 
de voro döda. Men det gladde mig 
att se, att de alltjämt lever i min
nets land. Ofta stannade jag för 
att hälsa på en gammal vän. Men 
där fanns också människor, som jag 
skyndade mig förbi, därför att jag 
skämdes för dem. »Du skulle hell
re bedja dem om förlåtelse», sade 
den gamle. »Det är för .sent nu», 
sade jag. »Det är så länge sedan 
jag gjorde dem förtret.» Det är 
aldrig för sent att bedja Vår Herre 
om förlåtelse», svarade den gamle. 

Landskapet omkring ändrade of
ta karaktär. Än kom vi genom le
ende trakter med stilla skogar och 
fruktbara marker, än gick vi genom 
mörka, dystra hedar. En gång kom 
vi till ett stort kärr på båda sidor 
om vägen. Det liknade en grön äng 
med blommor, men om man gick ut 
på den, sjönk man strax genom grä
set och försvann i det mörka, bot
tenlösa djupet. Den gamle berätta
de, att ibland stego giftiga gaser 
upp från dyn och br.edde ut sig över 
landet, ja, det händer, att de når 
ända in till Förståndet. Då stannar 
allt arbete i staden. »Men hur har 
detta stora träsk kommit hit?» frå
gade jag. »Det är minnet av en 
stor synd, som du en gång i din 
ungdom har begått mot en annan 
människa», svarade den gamle. Ja, 
nu ·kom jag ihåg det! Minnet av 
vad jag den gången gjorde förföl
jer mig alltid och förgiftar mitt sin
ne, så att jag ibland är så förtviv
lad, att jag icke kan samla mina 
tankar omkring mitt arbete. Så 
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förstod jag, att varje upplevelse, an
tingen den är god eller dålig, blir 
till ett stycke nytt land i Minnets 
rike. 

Litet senare kom vi förbi en vac
ker gammal ruin. Man kunde se, 
att det en gång hade varit ett slott 
med tindrande torn och gyllene spi
ror. Nu hade det störtat i grus. Vi 
stannade för att se litet på ruinen, 
och den gamle sade: »Kan du känna 
igen din ungdoms lysande slott?» 
Ack, ja, nu kände jag igen det. Det 
var den gången jag drömde om att 
bli något stort. . Men så småningom 
förstod jag, att jag bara var en 
ganska vanlig människa liksom alla 
andra. »Och så måste du lämna 

· slottet och flytta ned till stugorna 
igen hos de vanliga människorna», 
sade han. »Ack ja», suckade jag, 
»och så kan jag ändå inte betala 
hyran!» - »Det tänker vi inte på 
nu», sade den gamle: »Kom låt oss 
gå vidare». Jag vände mig om och 
såg tillbaka på mina drömmars 
slott. Nu hade det störtat samman, 
men ändå kände jag mig tacksam 
över, att också jag en gång hade 
varit ung och fått drömma vackra 
och djärva drömmar. 

Nu kom vi in i en vacker park. 
Gröna träd och de vackraste bloms
terängar gick ända ned till sjön. 
Det var vackert. Men det vackraste 
var ändå ett ungt par, som långsamt 
kom gående. De såg oss icke och 
trodde visst, att de voro ensamma. 
Han berättade fö:r henne, hur myc
ket han höll av henne och bad hen
ne att hela livet leva tillsammans 
med honom. Hon såg så lycklig ut, 
då hon svarade ja och gav honom 
handen. Jag kände genast igen 
dem ... det var ju min hustru och 
jag, den gången vi voro unga ·och 
lyckliga och fulla av hopp. Nu hade 
åren med arbete och bekymmer för
ändrat oss mycket. Men jag blev 
så glad, då jag såg de unga, och 
mitt hjärta bultade oroligt liksom i 
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Våra kyrkor. 

förälskelsens första dagar. »Hit 
skulle du komma litet oftare», sade 
den gamle, »och tag också din hust
ru med, så kunde det bli så, att ni 
blevo litet gladare åt varandra.» 

. Då vi kommit förbi parken kom 
vi snart till en djup å. Vi gick över 
den på en bro, och då stannade jag 
ett ·ögonblick för att titta ned i vatt
net. Då föll en stor sten från mitt 
hjärta och försvann i ån. »Vad var 
det?» frågade jag. »Det är Ansva
ret», sade han. »Nu är vi i barn
domens land, och här är det far och 
mor soni bär ansvaret i stället för 
dig.» Jag kände mig strax lätt och 
fri till mods. Alla mina bekymmer 
voro som bortblåsta, och hela värl
den· sag så ny och rolig ut. Fram
för os·s låg en stor skog, som den 
gamle kallade Fantasien. Här åter
såg jag alla de underliga varelser, 
som voro så levande för mig en 
gång i barndomens lyckliga tid. 
Tomtar och troll och prinsessor och 
allt som de vackra sagorna en gång 

Ockelbo kyrka. 

Ockelbo kyrka byggdes åren 1791 
-93. Församlingens gamla medel
tidskyrka i gråsten, belägen strax 
söder om den nuvarande, hade länge 
varit för liten för den stora för
samlingen. Den 4 december 1904 
drabbades kyrkan av en svår elds
våda, varvid tornhuven, yttertak 
och valv samt hela inredningen ble
vo lågornas rov. Vid den återupp
byggnad, som skedde 1906-08, fick 
kyrkan sitt nuvarande utseende. 
Den har omkr. 1100 sittplatser. 
Vid ombyggnaden uppfördes två 
mindre torn i väster. Tyvärr är 
kyrkan mycket fattig på prydnader. 
Det mesta brann upp 1904. 

hade berättat om. Vi mötte häxan 
och Snövit och allt vad de hette. 

Ja, här var det härligt i barn
domsminnenas land, och den gamle 
och jag kom allt längre in i landet. 
Men då solen var nära att gå ned, 
kom vi upp på en hög backe, var
ifrån jag kunde se ned över den 
plats där jag föddes. Och medan 
jag stod och såg på det alltsammans 
fick jag tårar i ögonen av glädje. 
Vart träd och vart hus voro gamla 
vänner, som önskade mig välkom
men hem igen. Solen var borta, och 
mörkret sänkte sig över landet, me
dan stjärnorna tändes på himlen. 
Då såg jag en stjärna som lyste 
starkare än alla de andra, och dess 
strålar föllo på mitt barndomshem. 
Vi gick ned genom de små gatorna 
och stod snart framför dörren. »Gå 
in du, så väntar jag på dig härute», 
sade den gamle. Så gick jag in till 
far och mor. De blevo inte alls för
vånade över att se mig och lade 
inte märke till, att jag blivit vuxen. 



Ty i deras ögon var jag alltid ett 
barn. Och jag tänkte inte heller på, 
att de båda lågo på kyrkogården nu. 
I barndomsminnenas land är det 
ingen förändring. Och tiden står 
stilla som i Guds rike. Håret blir 
aldrig grått och ansiktet aldrig 
rynkat. 

Så firade vi jul tillsammans som 
i gamla tider . Vi tände julgranen 
och sjöng julens sånger. Vi gåvo 
varandra gåvor , och ljusen speglade 
sig i glada ögon, och vi höllo så myc
ket av varandra. - Då bultade det 
plötsligt på dörren, och det blev 
stilla i stugan. Den gamle kom för 
att hämta mig. J ag bad att få stan
na kvar. Jag ville inte tillbaka till 
den onda världen. Men han skaka
de på huvudet och sade: »Kom 
nu ... du kan inte få stanna här». 
»Så skall far och mor gå med mig», 
sade jag och tog dem i handen. 
»Det skulle vara synd om dem», sa
de den gamle. »De har det bättre 
hos Vår Herre, där de nu är.» »Får 
jag då alqrig se dem mera?» frå
gade jag bedrövad. »Det beror på 

G OD JUL 

och G 0 T T N Y T T Å R 
tillönskas alla Kyr kobladets läsare! 

0 .-A. Areskog, H. B ergf elt, G. Bratt, 

J . L odin, L. A. Paunu, I . Svennas, 

S. G. Svenfors . 
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dig själv», svarade den gamle. »Om 
du förbliver i din barnatro och be
der till din Fader i himmelen, så 
skall han också kalla dig hem till 
sitt rike, när din vandring här på 
jorden är slut.» 

Så var de plötsligt borta allesam
man, far och mor och den gamle, 
och jag var åter ensam i den mör
ka stugan. »Sover du far?» fråga
de min lille pojke och klättrade upp 
i mitt knä. Och han berättade för 
mig väl för hundrade gången, att 
han gladde sig så mycket, mycket 
för att det snart var julafton. »Det 
gör far också», sade jag. Och så 
bad jag Vår Herre om förlåtelse, 
för att jag alldeles hade glömt att 
lita på honom. 

Ja, så berättade min vän. Och jag 
vet, att han kommer att få en glad 
jul trots alla sina bekymmer. Och 
det kan vi andra också få, om vi 
bara lägger vårt liv i Guds hand 
och tror på honom. 

Th . B ehrent i »Smaablade for dövstumme». 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av 
Svenska J(yrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 
Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors. 



Gör 

ingenting 

Jom du inte 

kan bedja 

Gud 

vä/Jigna .. 

Det bryr Jag mig inte om I 
»Den där väg.en vill jag gå», sade 

en ung fölunge, som sprang lös ute 
på ängen. 

»Nej, nej», sade en häst, som be
. tade i närheten. Du måste stanna 
kvar på ängen.» 

»Det bryr jag mig inte om», sade 
fölet och travade sin väg. · 

Efter en stund träffade han på 
ett gammalt sto utanför dörren till 
ett värdshus. 

»Varför kommer du hit?» fråga
de hon. 

»Jag är ute för att roa mig», sa-
de fölungen. · · 

»Det skall du inte göra», sade 
stoet. »Du är inte beredd att gå 
ut i världen; du har ju inga skor.» 

»Det bryr jag mig inte om», sa
de fölungen, slog bakut och fortsat
te bortåt vägen. Snart mötte han 
en åsna med en börda på sin rygg. 
Åsnan skakade på huvudet åt fölet. 

»Du skall inte gå här», sade hon, 
»staden är· alldeles i närheten.» 

»Det bryr jag mig inte om», sva
rade fölet och gick vidare. 

Så kom han in i staden. Aldrig 
förr i sitt liv hade han varit i en 
stor stad. Bullret och de många 
människorna kom honom att allde
les förlora besinningen. Han rusa
de hit och dit på gatorna, och poj
kar och karlar sprungo efter honom 
för att få tag i honom, kastade ste
nar på honom och skreko åt honom. 

Slutligen fick han i ett stort föns
terglas se vad han trodde vara en 
fölunge. Han sprang fram för att 
fråga vad han skulle ta sig till och 
·hur han skulle kunna komma tillba
ka hem igen .. Naturligtvis var det 
ingen fölunge, utan blott sin egen 
spegelbild han såg i glaset. 

Då han vände sig om och slog 
bakut, skar han sig av skärvorna 
och föll omkull. Då kastade man 
sig över honom ocn grep honom. 

»·Vad nu då! Det här är ju min 
fölunge, som jag släppt ut på äng-
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Plan för daglig · bibellasning. 
Januari. 

1. Nyårsdagen. Jesus. Luk. 2: 21. 18. Jes. 43: 1-13. Israels förlossning. 
J .es. 43: 22-44: 5. Herrens nåd. 2. Psalt. 2. Gud är konung. 

Sönd. e. Nyår. Dopet. Matt. 3: 13-17. 
4. Psalt. 4. Frid och trygghet. 
5. Psalt. 6. Herren hör vår bön. 

Trettondedag Jul. Herrens närlighet. 
Matt. 2: 1-12. 

7. Psalt. 8. Gud och människa. 
8. Matt. 4: 1-17. Frestelsen i öknen. 
9. Luk. 5: 1-16. Petri fiskafänge. 

7 Sönd. e. Trettond. Guds Son i Guds 
helgedom. Luk. 2: 42-52. 

11. Luk. 6: 6-19. Tolv apostlar. 
12. Matt. 5: 1-16. Saligprisningarna. 
13. Matt. 5: .17-26. Lagens fullbordan . 
14. Psalt. 11. Herren är rättfärdig. 
15. Jes. 40: 1-17. Trösteord till Guds 

folk. 
16. J es. 40: 18-31. Herrens stora makt. 

2 Sönd. e. Trettond. Jesu närvaro hel
gar hemm et. Joh. 2: 1-11. 

/ 

F r ä 1 s ni n g sa r men ·s ju 1 fester. 

Stockholm, Gustav Vasa Förs.-sal, 
Västm.-g. 63, 29 dec. kl. 7. - Upsala, 
Trettond. kl. 3,30. - Västerå$, 3 jan. 
kl. 3,30. - Norrköping, Annand. Jul kl. 
3. - Linköping, Badhusg. 3, Trettond. 
kl. 3. 

Jönköping, Annand. Jul kl. 3,30, Ber
zeliig. 3. - Nässjö, 10 jan. kl. 2,30. 

Göteborg, Postg. 55, Annand. Jul kl. 
3. - Alingsås, N. Ringg. 20, 3 jan. kl. 
3. - B orås, Trettond. kl. 3, Kungsg. 46. 

Gävle, Dövstumskolan, Juld. kl. 7, 
Julotta. Annand. Jul kl. 3, Julfest, pas
tor A gardh. 

Su,ndsvall, Fredsg. 13, Annand. Jul kl. 
4. - Härnösand, Dövstumskolan, den 
16 j a n . kl. 4. 

en», sade en man, som i detsamma 
kom gatan fram. »Jaså, han har så
dana där konster för sig. Då är det 
bäst att jag sätter ett träblocl~ mel
lan hans framfötter.» 

Fölungen leddes tillbaka med sön
dersargade bakfötter och skrubbat 
huvud, och därefter fick han stapp
la omkr ing på ängen, från fläck till 
fläck, med sina framfötter fängsla
de vid blocket . . Nu sade hari icke 
mer : »Det bryr jag mig inte om». 

19. 
20. 
21. 
22. 

Q3. 

Jes. 44: 21-28. Syndernas förlåtelse. 
Jes. 45: 15-25. Hela världens Herre. 
Psalt. 12. Herren har makt över 
det onda. 
Rom. 1: 1-17. En evangelisk häls
ning. 

3 Sönd. e. Trettond. Jesus kan skapa 
tro p å jorden. Matt. 8: 1-13. 

25. Rom. 6: 1-14. Det nya livet. 
26. Rom. 7: 9-25. Andlig vanmakt. · 
27. Rom. 8: 16-39. Guds barn och Kristi 

28: 

29. 
30. 

medarvingar. 
Rom. . 11: 13-36. Israels slutliga 
frälsning. 
·Rom. 13: 1-14. Kristlig vandel. 
Rom. 14: 1-23. De svaga i tron. 

4 ·sönd. e. Trettond. Jesus kan hjälpa i 
fara. Matt. 8: 23-27. 

VIGDA: 

Bror Erik Andersson, Hamra, Hälsing
land, och Margareta Elisabet Anders
son, Jörn, vigda i Hamra den 21 nov. 

Oscar Olsson, Växjö, och Alice Maria 
Josefina Svensson, Nävelsjö, . Små
land, vigda i Växjö den 4 december. 

Gustaf Henning Lindahl, Boliden, Väs
terbotten, och Gurli Elisa_bet Anders
son, Skönsberg, Medelpad, den 5 dec . 

Herren Gud, som har stiftat äkten-
skapet , give dem nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser och låte sin välsig
nelse v i la öv er varje redli gt förbund. 

AVLIDNA: 
Johan Symfonion Vatg, Hedemora, den 

16 sept. 86 år. 

Änke.fru Emilia Hernvall, f. Persson, 
Jönköping, den 30 okt. 71 år. 

Emanuel PetterBson, Göteborg, den 21 
nov. 84 år. 

Jonas Peter Karlsson, Madesjö, Små
land, den 28 nov. 70 år. 

Fru Augusta Melin, Axhult, Småland, 
den 5 dec. 80 år. 

Jöns Trollberg, Göteborg, den 6 dec. 
77 år. 

Nu H errens klarhets ljus 
bestrålar jordens grus 
och leder oss t i ll Faderns hus. 

Sv. Ps. 59: 6. 
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Gudstjänster. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

DECEMBER: 
Juld. Stockholm, bövstumför. kl. 7. 

~ulotta: - · 
Jufd. Stockholm, Idrottsklubben He

phata kl. s.· Julotta. 
Juld. . Stöckholrii, Storkyrkan kl. 1. 

Psalmer: 63:1-3; 24:1; 53 (516); 
- 62: ·4-6; - 55; 3-4. . 

S. 27. Södertälje, Kyrkan kl. 2,30. Jul
fest. 

JANUA.RI: 
Nyårsd. · Stockholm, österm;::tlmskyrkan 

kl. 1. Psalmer: 461: 1 (413: 1); 
24: 1; 462:5 (408:5); 66; 464: 
7-8 (410: 7-8). 

S. 3. Eskilstuna, Fors Kyrka kl. 12,30. 
Tr.-d. Stockholm, Maria Kyrka kl. 1. 

Psalmer: 69: :1-2; 24: 1; 68: 1-2; 
68: 4-5; 69 :3. 

L . 9. Visby, Förs.-huset kl. 7. 
S. 10. Visby, Domkyrkan kl. 1. Där.

E!'fter föreläsning. 
T. 14. Stockholm, Konfirmandr:p.öte. 
L. 23. Stockholm,"Matteus Kyrka kl. 3. 

Fest för gamla. 
S. 31. Motala, Kyrkan kl. 1. · 

S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
DECEMBER; 
L.' 26. Karlshamn, .Förs.-h. kl. 12,30. 
·s. 27. Jönköping, ö. Förs.-h. kl. 12,30. 

JANUARI: 
F. 1. 
·L. 2. 
s. 3. 
s. 3. 

Alvesta, Kyrkan kl. 2. 
Eslöv, Kyrkan kl. 4. 
Lund, Klosterkyrkan kl. 11: 
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal 
kl. 4,30. 

T. 
0. 
L. 

5. Hovmantorp, Dövst.-hem. kl. 1. 
6. Värnamo, Kyrkan kl. 1. 
9. Hälsingborg, Förs.-hem. kl. 6. 

s. 10. 

L. 23. 
s. 24. 
L. 30. 
s. 31. 

Julfest. . 
Hässleholm, Kyrkan kl. 1. Jul
fest. 
Älmhult, Kyrkan kl. 3. 
Växjö, Domkyrkan kl. 1. 
Nybro, Kyrkan kl. 6. 
Oskarshamn, Kyrkan kl. 1. 

G. Bratt. 
Hovsgatan ·14, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s p o r g s d i s t r i k t. 

DECEMBER: 
F . 25. Göteborg, Domkyr~an kl. 9. 

JANUARI: 
F. 1. Gi:>teborg, Domkyrkan kl. 3. 
S. 3. Alingsås, Förs.-hemmet kl. 11. 
0. 6. Kungälv, Kyrkan kl. 1,30. 
S. 10 .. - Skara, Förs.-hemmet kl. 11. 
S. 10. Lidköping, Förs.-hemmet kl. 3. 
S. 24. Tidaholm, Förs.-hem. kl. 11,30. 
S. 24. Falköping, Förs.-hemmet kl. 5 . 
S. 31. Vänersborg, Förs.-hem. kl. 11 . 
S. 31. Uddevalla) Förs.-salen kl. 3. 

H. Berg fe l t. 
Kungälv. Tel. 14. 

· ö r e b r o . d i s t r i k t. 
DECEMBER: - . 
F. 25~ Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11 . 
L. 26. Kopparbf!!g, Kyrkan kl. 13. 

JANUARI: 
S. 3. Nora, Kyrkan kl. 13. 
0. . 6. Kumla, Kyrkan kl. 13. 
L. 9. Rättvik, Förs.-hemmet ~l. 15,30. 
S. 10. Mora, Kyrkan kL 13. 
L. 23. Ockelbo, Prästgården kl. 14. 
S. 24. Gävle, Skolhemmet kl. 11. 
S. 24". Gävle., Hel. Tref. kyrka kl. 13. 
S. 31. Örebro, Nikolai Förs.-hem kl. 

9,30. Barngudstjänst. 
S . . 31. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11 . 

Oarl-Ake Areskog. 
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t . 
DECEMBER: 
L. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 2. 
S. 27. Härnösand, Kyrkan kl. 1. 
M. 28. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 12. 
T. 29. Umeå, Kyrkan kl. 12. 
0 . 30. Skellefteå, Kyrkan kl. 12. 
T. 31. Älvsbyn, Kyrkan kl. 18. 

JANUARI: 
L. 1. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1. 
S. 3. Pajala, Kyrkan kl. 1. 
T. 5. Morjärv, Kyrkan kl. 12. 
T. 7. Arvidsjaur, Kyrkan kl. 12. 
F. 8 . Sorsele, Kyrkan kl. 1. 
S . . 10. Dorotea, Kyrkan kl. 2 
T . 12. Backe, Kyrkan kl. 12. 
T. 14. Östersund, Kyrkan kl. 12. 

Joel Lod in. 
.Dövstumskolan, Härnösand. 

Föreläsningar. 
Orsa, Järnv.-hot. Trettond. kl. 13. P. 

Alfr. Persson: »Doktor Ernst Wester
lund». Julfest. Film. 
· Borlänge, För~.-salen, den .10 jan. kl. 

14. Samma program. 

Nästa nummer utkommer den 1 febr. 

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 194~ 


