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Hjortzberg: De vise männen.

Stjärnan ledde Usterns män
Till vår Herre Kristus hän,
Följa vi Guds ord, det klara,
Skall en stjärna det oss vara,
Sam oss för till Jesus Krist.
(N. F. Grundtvig.)
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Helgens Gudsord.
' Jul.
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
( J es. 9: 2, 6.J
fader, Fridsfurste.
Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederf åras allt folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad,
och han är Messias, Herren.
Ara vare Gud i höjden
och frid på jorden,
bland människor, till vilka han har behag.
(Luk. 2: 10, 14.)

Nyår.
HERRENS NÅD 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 di'!- trofasthet.
Herren är god mot dem som söka honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.
( U r Klag. 3 kap.)

T r e t t o n de d ·a g e n.
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,
och Herrens härlighet går upp över dig.
Se, mörker övertäcker jorden
men över dig uppgår Herren,
och hans härlighet skall uppenbaras över dig.
( J es. 60: 1 -3 .)

Och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem,
till dess att den kom över det ställe där barnet var. Och när de
sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
( Matt. 2: 9- 10 .)

Jesus sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall
förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus ».
( Joh. 8: 12.)
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Den stora glädjen.
Se, jag bådar eder en stor g.l ädje, som
skall vederfaras allt folket.
Så talar julens ängel.
Många människor drabbas nu av den stora
sorg.e n. Tusentals människor äro utan tak
över huvudet, bomber ha förstört deras hem.
Många fäder och mödrar ha förlorat sina sö.ner, många hustrur ha fö.r lorat sina män,
mång,a bar·n ha fö·r lorat sina fäder. Sorg.e n
är stor.
Men mitt i1 aH sorg säg.e r julens äng,e l
"Se, jag bådar eder en stor g,l ädje. I dag
har en Frälsare bli'vit född åt eder!"
~
Mitt i· all sorg vänt.ar oss den stora g;l ädjen, om vi vilja lyssna Ull julens äng,el· All
sorg beror på synden. Men Frälsaren tar bort
synden. Då synden är borta, finns ingenting
som g,rumlar g:l ädjen. Många människor er•~ fara
i~ dessa dagar· en stor· glädje.. De veta,
att Jesus är kommen till världen. De tro, att
han kan frälsa från all sorg, därför· att: han
frälsar fr'ån sor·g .e ns yttersta orsak: olydnaden mot Gud, synden·
Om julen är'o vi så glada, därför att vi,
då på nytt få höra julens äng.e l· säg,a : "En
Frälsare har bli.vit född åt eder." Amen.
1

:

1

J. L.
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Några avskedsord.
Helt nyligen firade jag en betyMin officiella ämbetsgärning bland
de dövstr-tmma är avslutad. Arbetet delsefull högtidsdag. Från alla håll
- i smått som stort - har varit strömmade emot mig en mäktig våg
mig .k ärt. Och jag tackar Gud, att av aktning och tillgivenhet, med vänuppgiften blev mig anförtrodd. I all sälla ord och storartade gåvor.
Nu i avskedsstunden bringar jag
skröplighet men med redlig vilja har
eder alla, alla, mitt varma och hjärtjag sökt utföra denna uppgift.
liga tack. Tack för
Få präster komatt ni städse varit
ma i så personlig
så goda och välförbindelse med sivilliga mot mig, så
na församlingsb or
vänliga och översom dövstumprässeende!
ten. Både gläd je
och sorg får man
Det tacket ville
jag skulle nå även
dela med varandra.
Starka bliva därde många hörande
personer, som geför banden.
nom
oförtruten
Efter 30-arig
kärlek i ord och i
tjänstgöring börjagärning bistått mig
de jag dock längta
i arbetet.
efter välbehövlig
vila. Men ju närTill detta enkla
tack fogar jag slutmare avskedsstunligen en bön. Det
den kom, desto
vemodigare . känblir min sista bön,
des det. Svårast
och den lyder så:
»Hållen fast vid
kändes att förlora
livets ord. Bliven
sin församling, att
skiljas från dem;
mig så till berömo
o
som j att ett sa
melse på Kristi
stort rum i ens
dag, till ett vittnesbörd om att jag
hjärta.
icke har strävat
De trettio åren
Pastor Gottfried .Bratt
förgäves och icke
gömma en rikehar erhållit avsked med pension.
förgäves haver ardom av ljusa minbetat. » Fil. 2: r6.
nen. HögtidsstunFarväl, kära dövstumma vänner!
der i templet ·kring nådesordet och
nådesbordet! Samkvämen efteråt med Tack för all eder godhet mot mig!
dess förtroliga umgängelse! Besöken Frid med Gud och frid inbördes vare
i hemmen med dess gästfrihet och förspord ibland oss! Gud låte sin
Ande vila över den herde, som efter
vänlighet!
Särskilt starkt tänker jag på mina mig skall vara eder själasörjare!
många, många unga konfirmander.
Eder tacksamme och tillgivne
Den undervisningen, kanske den käraste delen av mitt kall, skänkte mig
G o t t f r i e d B r a t t.
oförglömmeliga stunder. Gud styrke
eder i livets strid!
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Till pastor Bratt vid avskedet.
Då pastor Gottfried Bratt nu lämnar
sin tjänst som pastor för de dövstumma
i Småland, öland, Blekinge och Skåne,
vill jag härmed från alla inom Lw1ds
distrikt boende dövstumma framföra ett
varmt och innerligt tack för allt vad
pastor Bratt uträttat och betytt för oss
i vår tysta värld. Pastor Bratts tjänst
har först och främst bestått i att bland
oss alla förkunna Guds ord. Men jämte
detta har vår avhållne pastor aldrig
lämnat någon möda och kraft osparad
för att även på annat sätt sprida ljus
och trevnad bland oss alla dövstumma.
Oräkneliga äro de föredrag och andra
för oss dövstumma ägnade anföranden,
som pastor Bratt hållit. Tråkigt nog
har tiden ofta varit knapp - andra
uppgifter på andra håll ha ständigt kallat - varför mången kanske1 inte hunnit tala med honom om saker, som varit
oklara för oss och fordrat sin lösning.
Ingenting har dock varit naturligare än
att vända sig till pastor Bratt och be
om hjälp. Och så långt det varit honom möjligt, har han hjälpt mången
dövstum, såväl då det gällt svårigheter
i livskampen som i ekonomiska besvärligheter. Varje år har pastor Bratt till
julen ordnat med insamling bland allmänheten till hjälp åt behövande •och
gamla i vår tysta värld. Och vi ha alla
hjärtligt uppskattat denna hjälp. Säkerligen har denna gåva till julen
skänkt julglädje i många fattiga dövstwnmas hem.
Många äro de uppdrag, små och stora, som pastor Bratt utfört bland de
dövstumma. Det är omöjligt att nämna
allt. Han har alltid varit vår vän och
hjälpare, och det är med stor saknad
vi se honom frånträda sin tjänst som
pastor för oss.
Jag ber att få framföra allas vårt
varma tack! Och vi önska honom att i
iugn och ro få njuta sin vila på äldre
dagar.
J. H. A.

Aftonen på en lång arbetsdag är nu
inne för dövstumprästen i Lunds distrikt, Gottfried Bratt, . då han den 30
nov. med pension frånträtt sin befattning. Efter trettio års verksamhet får
han nu njuta en välförtjänt vila. Stor
blir förvisso saknaden bland de dövstumma, för vilka han så många år fått vara
präst. För hans kamrater kommer också saknaden att kännas s~or. Det har
varit så tryggt att ha honom i vår krets.
Hans lugna saklighet och vederhäftighet har för oss varit en tillgång, som
vi vetat att uppskatta. Gottfried Bratt
har skött sitt. För honom har hans
stora distrikt varit nog. Stilla och försynt har han där gått fram i sitt arbete. Detta har nog under senare år
ofta känts tungt, sedan hans gamla
distrikt utökats med de sydligaste landskapen. Må då vilan för honom bliva
skön, och må det förunnas oss att ännu
många år få ha honom ibland oss. Vi
hoppas, att han även framdeles vill dela
med sig åt oss av sin under de många
arbetsåren samlade rika erfarenhet.
Käre vän, Gottfried Bratt, mottag
dina kamraters hjärtliga tack för ett
gott samarbete, ett gott exempel och
goda råd rm.der många år.
H. B.
Hyllning.

Dövstumpastor Gottfried Bratt i Växjö
bJev på sin 65-år sdag föremål för anslående och hjärtliga hyllningar från
mån~a håll.
Enär han med denna månads utgång
lämnar sin tjänst såsom dövstumpastor,
fingo hvllningarna från dövstumvärldens sida en särskilt anslående och
hjärtlig karaktär, vittnande om huru
uppskatta d han gjort sig bland de dövstumma i sin stora församling, som
omfattar landskapen Småland, Öla nd,
Blekinge och Skåne.
Redan på morgonen uppvaktades han
av släktingarna. Längre fram på dagen
infunno sig samtliga i staden boende
präster, vilkas talan fördes av domprosten Gunnar Brundin, som hyllade jubilaren i ett tal och till honom öve'Tlämnade ett bokverk och en blomsterhyllning.
De dövstumma inom det vidsträckta
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Inför en flyttning.

Pastor Carl-Ake Areskog

i Örebro har av Kungl. Maj :t utnämnts
till dövstumpräst i Lunds distrikt.

När undertecknad nu av Kungl.
M aj:t utnämnts till dövstumpräst i
Lunds distrikt och så hastigt måste
distriktet uppvaktade sin präst genom
en tvåmannadeputation, som överlämnade en avskedsgåva i penningar. Man
kunde icke undgå att märka det förtroende och den kärlek, med vilken de
dövstumma omfatta den präst, som under mera än 30 år varit deras själasörjare.
Vidar·e grn.tulerade styrelsen för Hovm antorps dövstumhem, vilket till stor
del kommit till på pastor Bratts initiativ, med blommor.
Från Växjö dövstumskola uppvaktade
n uvarande och forna elever, vilkas talan
fördes av rektor Sven Friden, som tilllika överlämnade ett bokverk. Tvenne
dövstumma flickor från skolan höllo
även små anföranden och överlämnade
blommor.
Från vänkretsen överlämnades ett
bokverk. Dövstumma i Göingebygden
överlämnade en textad adress jämte en
penningsumma. Dessutom överlämnades
av många enskilda blomsterhyllningar,
och ett stort antal telegram anlände under da gens lopp.
(Smålands-Posten.)

flytta söderut, kännes det vemodigt
att skiljas från de kära vännerna i
Örebro distrikt. Många av eder har
jag haft glädjen att tjäna i över I 3 år.
Och många ha under denna tid fått
lägga sig till ro i döden. Mina tankar gå till många tappra Kristi stridsmän, som under sin levnad ibland oss
spridit ljus och glädje. · ]ag är glad
och tacksam att ha fått träffa dem.
Och ni, kära, som bo i Örebro distrikt, till er vill jag säga: TACK för
er vänlighet och godhet mot mig!
TACK för a,lla de goda och glada
stunderna, som vi haft tillsammans!
Fastän jag nu reser i väg långt ifrån
eder, så hoppas jag ändå, att vi i bön
och tanke hålla ihop. Och genom
Kyrkobladet, icke minst genom att
följa »Plan för daglig bibelläsning»,
kunna vi varje dag tillsamman vandra på den väg, som Kristus gjort i
ordning för oss, vägen till Himlen.
Gud hjälpe oss alla att bliva och vara
Hans trogna och glada tjänare!
Och eder i Lunds distrikt, som jag,
om Gud vill, skall få tjäna, eder ville
jag bedja: Fordra icke för mycket av
mig! Men vilja ni taga emot mig
med samma välvilja, som jag tidigare
}&tt erfara, skola vi trivas tillsammans. Ni ha haft trogna Herrens
tjänare, som frimodigt och rakryggat visat vägen till Himlen. Gud
hjälpe också mig att få fortsätta i
deras spår!
Eder tillgivne vän
Carl - A k e A r es ko g.
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En Julhälsning
från Pastor Paunu, Helsingfors, som nu är fältpräst i östkarelen.
Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus; ja över
d em, som bo i dödsskuggans land,
skall ett ljus skina klart.

(Jes. 9: 1.)

För några dagar sedan träffade
jag några dövstumma här i östkarelen. Jag frågade dem, om de
visste något om Gud. Endast en
av dem, en kvinna, hade hört talas
om att det fanns en Gud som bor
i himmelen. Jag frågade henne då,
om hon hört talas om Jesus. Nej, det namnet var fullständigt
obekant för henne. - Då berättade
jag om Jesus, Guds Son. - Kvinnans ögon glänste. För henne var
det en spännande. upplevelse att
höra, huru Jesus hade öppnat de
dövas öron och de blindas ögon,
och huru han blivit korsfäst för
våra synders skull. Hon visste
ingenting om, att Gud älskar oss,
syndiga människor, som vandrar i
mörker.
De här omtalade östkarelska döv-

stumma veta ingenting om Jesus,
som är världens ljus. De äro ett
folk, som vandrar i mörkret. De
leva utan hopp. De gå vilse i mörkret.
Hur är det med oss, känner vi
Jesus? Visst hava vi läst om Honom .i skolan. Visst veta vi mycket om Hans gärningar. Men detta
är icke huvudsaken. Vi måste känna att vi äga honom som vår egen
Frälsare. Det är bra att veta huru
en ficklampa ser ut. Men viktigare
är, att själv äga en sådan, som lyser vår väg då vi vandra i en mörk
skog.
Nu frågar jag: Känner du Jesus
som din egen vän? Umgås du med
Honom? Talar du med Honom?
Lyssnar du till vad Han har att
säga till dig i Bibeln? Lyder du
när Han talar till dig ?
Världen må vara hur mörk som
helst, om du personligen känner
Jesus, som är världens ljus, då har
du en god jul, en strålande fridens
jul.

Julstämning.
Julstämningen grep staden. I
början långsamt och omärkligt liksom en osynlig våg som kom över
människorna och drog dem med
sig.
Hur olika än människorna är, så
måste de dock alla förr eller senare
böja sig inför julstämningens makt
och känna den gamla och dock
evigt nya glädjen på nytt fylla sitt
inre.
Så blev det söndagen före jul.
På förmiddagen kom en kraftigt
byggd man långsamt gående uppför gatan. Vid Sjötorget stannade
han inför ett berg av julgranar.

Han knep ihop . ögonen: Så var då
julen verkligen kommen·. Han såg
på de friska, gröna träden. Det
var så många tankar som stormade över honom. Men de gjorde honom inte glad. - Så vände han sig
om med ett plötsligt ryck och började vandra fgen. Men den inre
oron ville inte försvinna. Han försökte skjuta ·tankarna ifrån sig,
men förstod snart att det var
omöjligt. Så lät han dem då komma. Tankar och minnen stormade
på honom. Djupt inifrån steg upp
bilden av en vacker, ung kvinna
- hans egen hustru - som han
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på länge inte tänkt på. Sju månader var det sedan han skrattat åt
hennes rödgråtna ögon och gått
sin väg. Han hade snart glömt det
hela. Det var vår då med värme
och gröna knoppar. Och nu - jul.
Det gick som en ryckning genom
honom då han fick klart för sig,
att det bara var tre dagar kvar
till julafton. Så fort tiden löpte
ifrån honom! Och den kom ju aldrig till baka!
Han mötte två unga damer, som
tydligen med stor beundran såg på
honom. Han brydde sig inte om
det. Han var van att bli beundrad.
Men det hade inte gjort honom tiH
en fåfänglig narr. Stolt och högmodig var han då inte! Bland sina
vänner var han den ledande, men
han tog det som något självklart
och gjorde inget väsen av det. På
verkstaden var han förste man, avhållen och beundrad där också. Två
gånger hade han fått löneförhöjning bara därför att han talat om
att flytta till en annans plats. Jo, visst var han lycklig och hade
det bra. - Men i dag var han inte
alldeles säker på sin lycka. Det
hade kommit tvivel över honom. De
många, tunga tankarna - var kom
de ifrån? Hur var det med denne
underliga tomhet inom honom?
Den liksom sög all glädje ur honom. Och i stället bredde tomheten
ut sig mer och mer.
Förut hade han aldrig tvivlat på
att han haft rätt den gången, då
han i vrede gått ifrån sin hustru.
Nu tyckte han själv, att det kanske var litet annorlunda med den
saken. Liksom om han nu sett det
med andra ögon. Och han kom att
tänka på de många små glädjeämnen som samlivet med hustrun
hade berett honom - till skillnad
från de sista månaderna nu.
Hans tid hade gått med arbete
och förlustelser, biograf och restaurang och fester. Men de glada
vännerna tog hans tid och hans

pengar. Och just nu var han på
väg till ett parti biljard.
Hur glad hade han inte varit i
morse vid tanken på detta. Men i
detta ögonblicket kände han leda
vid tanken på att stå vid spelet
hela förmiddagen. Han började bli
otillfredsställd med sig själv och
med hela det liv han fört de sista
månaderna.
Att hålla borta denna känsla av
tomhet var omöjligt. Den kom över
honom med väldig kraft. Hur tydligt mindes han inte den triumf
som fyllt honom, när han läste
några ord av den store norske diktaren Björnstjerne Björnson. De
var skrivna som direkt till honom
själv och var i långa tider hans
tröst. Dem höll han sig till, när
han någon sällsynt gång måste stå
till ansvar för sig själv. De var till
och med som ett ljuvligt balsam
på hans samvefo. Björnson hade
sagt: »Där en god man gick, där
var också Guds vägar». Och när
man icke var en bedragare, en tjuv
eller en lögnare, så var man en
god man. Alltså var han själv en
god man!
'
Men ingen hade talat om för honom, att det var en bitter och förtörnad man, som hade skrivit dessa dåligt övertänkta ord. Själv
tyckte han nog inte, att det var
alldeles riktigt sagt. Det fattades
något. Det var bara halva sanningen. Men det märkliga var, att
han inte tyckte det var så illa.
Tvärtom var han nästan glad. Dock
var det en annan glädje än den han
kände, när han spelade kort och
biljard. Men det var ingen sämre
sorts glädje!
Så gjorde han ett raskt beslut.
Han vände helt om och skyndade
sig uppför gatan intill ån. Och
snart stod han framför sin egen
kyrka*).
Men det var förfärligt svårt att
*) Dövstumkyrkan i Köpenhamn.
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Agnes Hallberg.

En av de äldsta och inom hela
Sveriges dövstumvärld bäst kända
av dem, som arbeta bland de dövstumma, har i höst lämnat sin
gå in. Det var liksom något som
måste övervinnas, något som kämpade inom honom. Han tyckte det
var dumt och barnsligt att gå in.
Vad skulle de andra säga om honom? Men åter kom han att tänka
på den där majdagen i hans hem.
Och den tanken drog honom oemotståndligt in i kyrkan.
Han kom mycket för sent. Prästen stod redan och predikade: - - »Jag är blott tjänare. Du
går icke till skomakaren, när ditt
bord är trasigt. Då går du till
snickaren, för han kan tala om för
dig vad som måste göras och han
kan laga det åt dig. När du går i
kyrkan, kan du få frid i ditt hjärta. Och det är lika viktigt som
något annat! Går ditt bord alldeles sönder, så kan du köpa ett nytt.
Men du kan aldrig köpa frid i ditt
hjärta, och jag kan bara hjälpa
dig att finna friden, när du själv
vill.» - - Han satt och tänkte, att det ju
var riktigt alltsammans. Och nu
kände han, att han ville göra allt
gott igen - och han kunde det!
Han skulle strax gå till sin hustru.
Och han visste, vad han ville säga
henne.

• gärning, överstelöjtnanten i Frälsningsarmen Agnes Hallberg. Kyrkobladet vill gärna ge henne sin
hjärtliga hyllning och framföra ett
varmt tack för det bästa samarbete med oss som arbeta i Svenska
Kyrkans tjänst på samma arbetsfält.
I 35 år har Agnes Hallberg stått
i arbetet bland de dövstumma. En
av orsakerna till att hon kom att
ägna sitt liv åt de dövstumma var
- ett slagsmål på Strandvägen i
Stockholm, där den ene av slagskämparna var dövstum. Då den
dövstumme blev stämd inför rätta,
vände man sig till Frälsningsarmen med förfrågan, om man inte
kunde få hjälp därifrån. Och så
Då gudstjänsten var slut, skyndade han sig dit. Men hon hälsade
inte, frågade inte varför han kom,
inte vad han ville. Hon sade bara:
»Johan!»
Där var två människor, som den
julen bara köpte några få julklappar, bara litet med mat. Men i
deras hjärtan höll den riktiga julglädjen sitt intåg och skapade en
lycka, som inte kunde köpas för
pengar.
Och den julstämningen, den stannade kvar. Den band dem samman
i stilla glädje över att veta, att den
inre friden var deras egendom. Och
den julstämningen lärde dem att
skilja mellan allt yttre och oviktigt och den enda riktiga.
Hans vänner märkte förändringen. Han var samme duktige man,
samme glada umgängesvän som
förut. Men han var ändå en annan.
När de frågade honom, log han
och pekade på sitt hjärta: »Där
inne bor julstämningen!» Ty den
söndagen före jul, den glömde han
aldrig!
(Efter Louis Elbjörn .)
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Vår kristendomskunskap. ·

EN KRISTENS TRO.
T r o n s i n n e b ö r d o c h g r u n d.
Deu kristna tron innebär att av hjärtat förtrösta på Gud.
Denna tro ger människan en underbar trygghet i livet. I medgång gör tron henne t a c k s a m och ö d m j u k, i motgång t å 1 i g
och u n d e r g i v e n. Tron h j ä 1 p e r henne att bära livets tunga
. bördor, och ger henne hopp även i döden.
Om I icke haven tro, skolen I icke hava ro. J es. 7: 9.
Den rättfärdiga skall leva av tro. Rom. 1: 17.
Den kristna tron hämtar sitt innehåll ur den heliga Skrift.

Trons artiklar.
Trons artiklar eller den apostoliska trosbekännelsen är den kristna
kyrkans äldsta sammanfattning av sin tro.
Trosbekännelsen består av tre artiklar. Ty Gud har uppenbarat sig
på tre olika sätt: såsom Fader, Son och A.nde. Gud är treenig eller
trefaldig.
Gud är vår Skapare, som har frälsat oss genom sin Son, Jesus
Kristus, och som genom den helige Ande hjälper oss att älska och
lyda Gud.
Vad är kristen tro ? Vad ger oss denna tro ? Varifrån hämtar den kristna tron sitt innehåll? Vad är trons artiklar?
Varför säga vi, att Gud är trefaldig?

Första artikeln.
0 m G u d F a d e r o c h S k a p e 1 s e n.
Jag tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
1. Gud, den allsmäktige Fadern.
Gud råder över allt. Han styr naturen, folken och de enskilda människorna efter en bestämd plan och mot ett bestämt mål. Och Gud
leder med kärlek och vishet.

fick den unga kadetten Agnes Hallberg, som hade en dövstum syster
och därför kunde åtbördsspråket,
hjälpa den dövstumme inför domstolen.
Så började hennes långa och goda gärning under olika chefer sist Signe·Holmgren - men det är
nog ingen osanning att säga, att
Agnes Hallberg varit den starka
och sakkunniga kraften bakom den
växande organisationen. Om hen- .
nes avgörande betydelse för det
hela är det nog att nämna, att det
är hon som varit lärare i åtbördsspråket för alla dem som nu arbeta

bland de dövstumma på Frälsningsarmens 9 expeditioner. Då
man vet, vilken utomordentligt
svår konst det är för hörande att
lära sig behärska åtbördsspråket,
förstår man vilken stor insats hon
bl. a. härmed gjort.
På en fråga om hur hon kunnat
känna en sådan glädje i denna
egenartade tjänst, svarar hon:
»Jag har älskat detta folk». Och
där kärlek finns, där är ingen möda för svår.
Må hon få njuta den gode tjänarens lön efter en välsignad gärning.
S. G. S.
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2. G u d s s k a p e 1 s e.
Genom Guds vilja har allt blivit till. Och Gud fortsätter att skapa.
Han håller allt vid makt.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 1 Mos. 1 : 1.
Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som
har byggt allt. Hebr. 3: 4.
'

Allt vad Gud har skapat är gott. Men genom att människan missbrukar det skapade har mycket ont uppstått.
Människan är det främsta ay vad Gud har skapat. Hon har fått
icke bara kropp utan även själ. Själen är osynlig och odödlig.
Människans kropp är besläktad med de högre djuren. Men till sin
själ är hon besläktad med Gud.
Gud skapade människan till sin avbild. 1 Mos. 1: 27.
En människas själ kan vara god eller ond, stark eller svag.
Man talar också om en god eller dålig karaktär) eu stark eller
svag karaktär.
Vi måste vårda vår själ. Guds ord ger själen vård och näring. D å

vi leva efter Guds vilja blir själen stark och god, så att den kan stå
emot det onda. Men genom synden blir själen fördärvad.
Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen;
men förlorar sin själ? Matt. 16: 26.

Guds vilja med vårt liv är att vi skola vara
gudfrukti ga: leva i gemenskap med Gud,
sedligt rena: behärska våra drifter och begär,
kär leksfulla mot våra medmänniskor.

Om en människa bryter mot Guds vilja blir hon ogudaktig, osedli g
och självisk.
Allt vad Gud har skapat längtar i djupet av sitt hjärta efter gemenskap med Gud.

Stjärna·n.
En soldat berättade från förra
världskriget, att en gång, då han
var ledig bakom stridslinjen och
skulle få vila sig, fick han befallning att höra ett föredrag om
stjärnhimmeln. Försvarsstaben hade befallt, att alla måste höra på
detta föredrag av en berömd astronom, för att de skulle lära sig hitta
rätt väderstreck, om de på natten
kommo vilse. Men soldaten tyckte,
att det hela var tråkigt. Han tyckte, att astronomien hade bra litet
att göra med den smuts, ångest
och dödsfara, som de just då hade
närmast inpå livet.
Men en natt var han ute på patrulltjänst långt framom stridslinjen, och de blev upptäckta av fien-

den och häftigt beskjutna. Soldaterna kommo ifrån varandra,
sprungo hit och dit, kastade sig
ned i granathålen och försökte
krypa tillbaka till de sina. Men åt
vilket håll fanns de egna linjerna ?
Han var helt förvirrad. Han visste
inte vart han skulle krypa. - Då
kom han ihåg det tråkiga föredraget om stjärnorna. Han såg upp
mot himmelen och gav akt på
stjärnorna. Snart visste han vart ·
han skulle krypa för att komma
rätt. Med förskräckelse upptäckte
han, att hans kamrater kröp rakt
mot fienden. I sista stund lyckades han rädda dem. Stjärnorna
hade hjälpt dem!
Det finns en psalm som säger :
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VARPUR TILL KYRKAN?
DIN SJÄL BEHUVER

lyftas över vardagens bekymmer och oro genom Guds ord få kraft att stå emot det onda
-

bli välsignad av Gud.

Ditt ord, o Jesu, bliva må
Den stjärna i vars sken vi gå.
Låt din helga lära
Ledsaga oss i all vår tid,
Ljus och kraft beskära
At oss i livets sorg och strid
Och i döden bära
Till vårt hjärta frid.
(Sv. Ps. 68: 4)

I Guds ord lysa Guds stjärnor

emot oss. Och det är på samma
sätt med dem: de kan leda oss rätt.
Guds ord o"ch löften är strålande
stjärnor över vår värld och vår
levnadsväg. Ibland tycker vi oss
inte behöva dem. Vi klarar oss
ändå. Men när det blir riktigt
mörkt för oss och vägen går genom farligheter, och vi inte vet
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Vem skall styra?
För någon tid sedan läste jag
om en fiskare på Norges västkust.
Han var en dag ensam ute på fiske.
Allt lyckades bra. Men när han
skulle återvända hem uppstod ·en
så svår tjocka, att han inte kunde
se en båtlängd framför sig. Då
kom han ihåg, att han inte hade
någon kompass med sig. Hur skulle han nu bära sig åt? Vad tjänade det till att ro? Han visste
ju inte om han rodde hemåt eller
längre utåt sjön. Men han trodde
på Gud, och efter ett ögonblicks
funderande, innan han satte årorna i sjön, knäppte han ihop sina
händer och sade: »Ja, Herre, nu
tar jag till årorna, men nu är det
du, som får sitta vid styret». Hans

enkla tro blev icke gäckad. Han
kom snart hem.
Ja, detta är det rätta även för
oss: du och jag vid årorna, Gud
vid rodret. Men vi vända ofta om
det. Vi vill sitta vid styret, och så
säga vi: Du, Gud vid årorna! Vi
ha våra planer och önskningar, och
så säga vi: »Nu, Gud, skall du
hjälpa oss!» Men detta är bakvänt. Det rätta är: Gud vid styret, men jag vid årorna. Hela den
kraft jag äger vill jag bruka, men
må din vilja, o Gud ske. Uppenbara din vilja, himmelske Fader,
och hjälp mig att med psalmisten
säga: Herre, visa mig din väg, att.
jag må vandra i din sanning; behåll mitt hjärta vid det ena, att
jag fruktar ditt namn.

En papperskorg.
Sonen satt inne på sin faders
kontor. Han skulle nu bli medarbetare i affären.
»Jag är glad att få samarbeta
med dig, far. Jag vet , att jag har
mycket att lära av dig. Vad anser
du jag nu först bör göra ?»
»Skaffa dig en papperskorg»,
~a
fadern.
»Vad menar du med det?»
.~ J , du måste lära dig, vad som
är ·måsaker och bör läggas åt sidan, ch vad som är huvudsaken.»
H(' h ··ver vi inte alla skaffa oss
('Il

•

nog
lilm
v1 d
h•r.

tor papperskorg? Vi förstå
vad det betyder. Vi måste
os vad som är viktigt och
. om är småsaker - bagatelVi har så lätt att fastna vid

n ug-~ 111 hjälp, då
k 11 11 hjii.lpa oss:

finns det ett som
Guds ord, ljuset
pi1 va r väg, ledstjärnan till vårt
rl t t a m: 1. Allt annat sviker, men
cll ·t o n lt: tår evigt fast.

bagateller, så att vi glömmer det
stora.
Hur ofta går vi inte t. ex. och
grubblar över ett litet ord, som
någon sade, och som vi tog som
ett hån, en förolämpning. Eller
du kan inte glömma att någon inte
hälsade på dig, eller något annat
smått. Du blir inte lyckligare, om
du gömmer på det. Tänk på huvudsaken. Det skall göra ditt liv
rikt.
Skaffa dig en papperskorg i ditt
hem. Det är så mycket småsaker
som kan göra det otrevligt hemma
mellan man och hustru, mellan
föräldrar och barn. En liten tuva
välter ofta ett stort lass, säger
ordspråket. Även den största
lycka kan förstöras, då småsaker
får förstöra huvudsaken. - Alltså: en papperskorg i alla hem!
Men en sak är allvarligare. Huvudsaken i allt - det enda nödvändiga din själ. Sök Guds
rike först - så skall allt annat bli
gott.
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Den! glömde hedersgästen.
En underlig historia:
En gång för många år sedan satt
en skara släktingar och planerade
hur de skulle fira tant Petras födelsedag, när hon snart fyllde 80
år. Hon hade inte själv några barn,
så det var vackert tänkt att de
skulle ordna med hennes födelsedag. Och så delade de upp vad
var och en skulle göra. En skulle
ordna med lokal för festen, en annan svara för serveringen, en tredje skulle skriva en gratulationsvers,
en fjärde hålla festtalet o. s. v. Så kom den stora dagen. Flaggan
var hissad, och festkommitten var
samlad en sista gång för att i hast
gå igenom allt i festprogrammet.
Gästerna började komma. De gladde sig åt festen, men först och

främst var de glada åt att få vara. tillsammans med den kära tant
Petra. Hon skulle naturligtvis komma sist. Men tiden gick, och det
kom ingen tant. Märkvärdigt! Hon
var alltid så punktlig. Det gick en
timme, och tant hade ännu inte
kommit. Det blev oro bland de församlade. Man måste få en förklaring. Och så blev det då upptäckt,
att man under de många förberedelserna alldeles hade glömt det
allra viktigaste: att bjuda tant
Petra!
Du skakar på huvudet och tänker : Det var en konstig historia!
- Men i verkligheten är det precis lika dåraktigt att fira jul utan
Jesus. Låt honom vara din hedersgäst, då får du en verkligt god jul!
0

God ] u I och , G o tt N yt t A r
tillönskas alla Kyrkobladets läsare!
C.-Ä . A res k o g.

H. Bergfelt.

G. Bratt.

]. Lod in.

L. A. P au nu.

I. Sven n as.

S. G. Svenfors.
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Plan för daglig bibelläsning.
Januari.
1. Nyårsdagen. I J esii namn. Joh. 14:
16.
13.
17.
2. Sönd. e. Nyår. Dop et. Joh. 1: 29-34.
18.
3. Matt. 2: 1-12. De vise männen.
4. Matt. 3: 1-12. Johannes vid Jordan.
19.
5. Matt. 3: 13-17. Jesu dop i Jordan.
20.
6. Trett nd dag Jul. Världen ljits. Joh.
21.
8: 12.
7. Matt. 4.: 12-25. Himmelriket är nära.
22.
M tt. 5: 1-12. Saligprisningarna.

9.

··nd. e. Trettondagen. Gud Son
Joh. 7: 14-18.
M att. 5 : 21-32. Mot vrede och liderligh t.
Matt G: 33-48. Mot svordom och
hjärtlösh t.
Matt. 6: 1-8.
Gud genomskådar
skrymtaren.
Matt. 6: 9-1 . Bön i det fördolda.
Matt. 6: 19-24. Att tjäna två herrar.
Matt. 6: 25-34.
n heliga sorglösheten.

'i

10.
11.

12.
13.
14.
15.

nds h elgedom.

2 Sönd. e. Trettondagen. Den samaJoh. 4: 5-26.
Matt. 7: 12-23. Den trånga porten.
Matt. 7: 24-29. Huset på hälleberget.
Matt. 8: 1-13. Den frälsande tron.
Matt. 8: 14-22. Jesus vår läkare.
Matt. 8: 23-34. Förundran över Jesus.
Matt. 9: 1-13. Syndare hos Jesus.
ritiska kvinnan.

23. 3 Sönd. e. Trettondagen. Fälten
vitna till skörd. Joh. 4: 27-42.
24. Matt. 9: 27-38. Jesu ömkan över
folkskarorna.
25. Matt. 10: 1-15. Tolv apostlar.
26. Matt. 10: 16-23. Får ibland ulvar.
27. Matt. 10: 24-33. Lärjungen såsom
mästaren.
28. Matt. 10: 34-42. Full avgörelse.
30. 4 Sönd. e. Trettondagen. Till veni
skulle vi gå ? Joh. 6: 66-69.
31. Matt. 11: 20-30. Förspillda tillfällen.

AVLIDNA.

Föreläsningar.

harlotta Valensina Jansson, Kalmar,
d n 6 okt., 84 år.
Karl Johan Malmros, Karlskrona, den
.2 okt., 72 år.
Hulda Josefina Jonasson, Högsby, Småland, den 24 okt., 75 är.
Al rl le Malmqvist, Locknevi, Små land,
d en 6 nov., 69 år.
A1111 n Lovisa Andersson, Lohärad, Upplnnd , den . 26 nov., 67 år.
Ä11 k('f' ru Carolina Melin, f. Magnusson,
)l'rl. ln , Västerg., den 30 nov., 78 år.
• ru M1 rl a Bernhardina Liljedahl, f. LaA'l' rhtl ·le, Stockholm, den 2 dec., 63 år.
Älll<t f'r11 Emilia Matilda Persson, f.
A 1 11-1,·o n, Sorunda, Södermanl., den
2 d 111:. , 1 år.
l{ILl'OI 11 a Vilhelmina Jansson, Nora stad,
<11 111 Il <I
., 92 år.
L1Ll'H .lot1 n,n Petersson, Liatorp, Småland,
<It 11 I 0 d ., 92 år.
Pt I' 0 1tlrn r A lbin Frykstrand, Arvika,
clc 11 1:t I ., 65 år.

Borlänge, Folkets hus, den 31 dec. kl.
19 och Mora, Missionskyrkan, den 1 jan.
kl. 13. Herr Persson: »Gustaf Dahlen,
agaljusets uppfinnare».
Visby, den 24 jan. efter gudstjänsten.

f > .f r•sn

dem som klaga

I <11nna jämrens dal
N ''' 'In( d din hjälp ledsaga
'l'lll /r'rid rns fröjdesal. .
,In .
din Faders hus
·
IJtU <J.'i.'i dig evigt lova
T 8<tli yh t och ljus.

(Sv. Ps. 51: 4.)

Frälsningsarmens julfester.
Gustav Vasa Förs.-sal,
Västmannag. 63, den 28 dec. kl. 7. Norrköping, Tunnbindareg. 11, Annand.
jul. kl. 3. Linköping, Badhusg. 6 ,
Trett.-dagen kl. 3.
Stockholm,

När du föddes voro alla glada,
Du ensam grät.
Lev så, att när du dör alla gråta,
Du ensam är glad.
(österländskt ordspråk.)
Vår herre skänker lycka åt den som
kristligen gör vad han bör göra.
(Karl XII.)
De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
D i akonistyrelses Dövstumvårdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare

av

utgivningsbevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors.
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Gudstjänster.
t o c k h o 1m s d i s t r i

s.

k

t.

DECEMBER.
.
Juld.
Stockholm, Dövstumfören. kl. 7.
Julotta. Ps. 55.
Stockholm, Idrottsklubben Hephata kl. 8. Julotta. Ps. 55.
Stockholm, · Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 63: 1-3, 60, 53 (516),
55: 3-4.
M. 27. Södertälje, Kyrkan kl. 3.30. Julfest.
0. 29. Hallstavik, Kyrkan kl. 5.
JANUARI.
L. 1. Stockholm, Engelbrektskyrkan
kl. 1. Psalmer: 461: 1 ( 413),
463: 5 (408), 66, 462: 8 (407).
M. 3. Gnesta, Hedvigsberg kl. 4.30.
T . 6. Stockholm, Maria Kyrka kl. 1.
Psalmer: 69: 1-2, 68: 1-2, 68:
4-5, 69: 3.
L. 8. -Arboga, Trefaldighetskyrkan kl.
430.
S. 9. - Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 1.
T. 11. Stockholm. Konfirmandmöte kl.
7.30.
S. 16. Västerås, Domkyrkan kl. 3.30.
L. 22. Visby, Förs.-huset kl. 7.
S. 23. Visby, Domkyrkan kl. 1.
L. 29. Stockholm, Matteus Kyrka kl. 4.
Fest för gamla.
.S. 30. Finspong kl. 11.30.
S. 30. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl.
3.30.
S. G. Sven/ ors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
· Lunds distrikt.
JANUARI.
S. . 9. Lund, Klosterkyrkan kl. 12.
S. 9. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
L. 22. Ängelholm, Kyrkan kl. 18.
S. 23. Hälsingborg, Gustav Adolfskyrkan . kl. 13.
L. 29. Värnamo, Kyrkan kl. 16.
S. 30. Karlshamn, Kyrkan kl. 13.
0.-A. A res ko g.
Dövstumskola:ri, Lund. Tel. 109 10.
V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
DECEMBER.
Juld.
Göteborg, Domkyrkan kl. 9.
JANUARI.
L. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
S. 2. Kungälv, Kyrkan kl. 2.
T. 6. Ali ngsås, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 9. Skara, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 9. L i dköping, Förs.-hemmet kl. 3.
S. 23. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11.30.
S. 23. Falköp ing, Förs.-hemmet kl. 5.

s.

30.
30.

Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11.
U ddev<J!lla, Förs.-salen kl. 3.
H i l d in g B e r g f e l t.

Kungälv.

ö r ebro

Tel. 14.
d i st r i k

t.

DECEMBER.
Juld.
Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11 .
Juld. · Borlänge, Förs:-heinmet kl. 13
(Pastor Lund).
S. 26. Kuml<J!, Kyrkan kl. 13.
JANUARI.
0. 5. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 16.
T. 6. Färila, Kyrkan kl. 13.
L. 8. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15.30.
S. 9. Orsa, Kyrkan kl. 13.
S. 16. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11 .
L. 22. Kil, Järnv.-hotellet kl. 16.30.
S. 23. Arvika, Kyrkan kl. 13.
L. 29. Falun, Förs.-hemmet kl. 18.
s. 30. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Brev till dövstumprästen kan sändat:1
under adress: C.-Å. Areskog, Storgatan
43, Örebro.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
DECEMBER.
S. 26. Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
M. 27. Härnösand, Kyrkan kl: 12.
T. 28. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 12.
O. 29. Umeå, Kyrkan kl. 12.
T. 30. Skellefteå, Kyrkan kl. 12.
F. · 31. Älvsbyn, Kyrkan kl. 5.
JANUARI.
L. 1. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1.
S. 2. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1.
T. 4. Dorotea, Kyrkan kl. 12.
T. 6. Östersund, Kyrkan kl. 1.
Joel Lo din.

Dövstumskolan, Härnösand.
VIGDA.
Bertil Edvard N oren, Tystberga, Södermanland, och Astrid Margareta Lar!son, Trosa, den 6 nov.
Hugo Bertil Lennart Jönsson, Kävlinge,
Skåne, och Sonja Majken Elisabet
Nilsson, Malmö, den 6 nov.
Erik Viktor Allberg, Stockholm, och
Laura Britta Maria Pettersson, Stjärnhov, Södermanland, vigda i Gryta
kyrka den 4 dec.
Harald Harry Dahlgren, Stockholm, och
Svea Charlotta Eriksson, Södertälj
den 12 dec.
Torsten Gunnar Johansson och Elna
Kajsa Maria Axelsson, Gudhem, VäHtergötl., den 12 dec.
H erren Gud, som har stiftat äkt n skapet , g ive d em nåd att besinna do.-m
heliga för pli ktelser , och låte si n v äl.'li fJ n else vila över varje r edli gt äkta för bund.

A/ B <iustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943

