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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 fader , Fri ds

furste . 

Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras 
r • . 

dag har ;,enf1Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och 
Herren . 1'. , ·• ·1 

Nyår. 

Ära vare Gud i höjden 

och frid på_ jorden, 

bland människor, till vilka han har behag . 

(Jes. 9:2 , 6 .) 

allt folket. Ty i 

han är Mess1ias, 

(Luk. 2 : 1 0 , 1 4.) 

HERRENS NÅD är det att det icke är ute 'med oss, 

ty det ä'r icke slut med hans barmhärtighet. 

'~ iQen är. var morgon ny, . 

~ · ja, stor är din trofas.thet. 

He ~ren är god mot dem som söka honom . 

. Det är gott att hoppås i sti 11 het 

;.: .. , ". på, hjälp från Herren. 

T rettond~dagen. 
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kom.mer, 

och Herrens .härlighet går upp över d.ig. 

Se, mörker öve'rtäcker jorden, 

men över dig uppgår Herren, 

(Ur Klag . 3 kap.) 

och hans härli'ghet skall uppenbaras över dig. 

(Jes. 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 stjärna·n, upp- ' 

fylldes de av mycket stor glädje. 
(Matt. 2:9 - 1 0 .) 

Jesus sade: "Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvi sso 

icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus" . 
(Joh, 8 :12) 
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EN FRXLSARE 

~Idag är en Frälsare född åt eder.~ Luk. 2: 11 

Jesus, Frälsaren, har kommit. Det är julens gla

da budskap. Ingen behöver gå förlorad. Himlen 

är öppen. Syndernas förlåtelse, liv och salighet 

ligger där som en underbar nådegåva för alla, 

som vill taga e1not den. 

Gudsförgätenhet och synd har skapat namnlös 

nöd och död på jorden. Förtvivlade hjärtan ropa

överallt efter hjälp. Kärlekens Gud har hört ro

pet. ~1 dag är en Frälsare född åt eder.~ Jesus, Han 

allena, · kan och vill taga bort synden. Han vill 

alltid hjälpande och tröstande gå vid vår sida .. 

Han vill läka våra hjärtesår. Han vill leda oss in 

i sin himmel. 

· Låt oss tänka på Jesu födelse i Betlehem. Låt 

oss mottaga Guds stora julgåva, bevara den i 

hjärtat och så varda saliga. Då blir det en sann jul. 

Käre Jesus! Du har kommit i världen för att 

frälsa syndare. Många har mottagit dig, · älskat 

dig och blivit lyckliga. Hjälp också mig att hålla 

dig kär! Gör mig god och from! Bliv min Fräl

sare för tid och evighet! Amen. 
G. Bratt 
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Jag 

Då vi träffar en okänd person, 
presenterar vi oss för honom. 
Även han säger sitt namn, vem 
han är och varifrån. 

Gud presenterar sig också. I 
Bibeln säger han vem han är. Bl. 
a. säger han: Jag är Herren, din 
Gud. 

Gud är icke en herre bland and
ra herrar. Han är Herren. Fram
för ·honom skall alla världens ko
nungar och presidenter och dikta
torer samlas. Och de falla på sitt 
ansikte framför Gud, ty han är 
herrarnas Herre och konungarnas 
Konung. 

Herren har makten över allt bå
de i himmelen och på jorden. Ty 
han har skapat allt. Den som ska
pat något, är herre över det han 
skapat. Krukmakaren är herre 
över sin kruka. Om den blev miss
lyckad, kastade han bort den, eller 
han begynte om igen. Men han 
lyckades ju i regel. Sedan sålde 
han krukorna eller tog dem i sitt 
eget hushåll. Krukmakaren är 
herre över sin lera och sina kru
kor. Den som har skapat himmel 
och jord, människor, blommor, 
fiskar, fåglar, han är Herren. Och 
du vet också, att han givit dig en 
odödlig. själ. Därför är Herren din 
Gud. 

Om hösten, då det snöat för 
första gången, har småpojkarna 
roligt med sitt snöbollskrig. Snö
bollen är så lätt i gossens hand! 
Och så lätt slungar han den. Han 
vet, att bollen lyder honom. Han 
kan kasta den vart han vill. Han 
är herre över den lilla bollen. 

Vi bor på en väldigt stor boll, på 

.. 
ar. 

en planet. Den heter jorden. Det 
har varit lätt för Gud att kasta 
denna väldiga boll ut i himlarym
den. Också har Gud tagit solen 
och månen i sin hand och kastat 
dem ut i rymden. Nu löper de sina 
banor. De måste lyda Guds vilja. 
Det finns kraft hos Gud. Det finns 
ordning hos Gud. 

Vad betyder detta för dig? 
Betyder det icke något, att den

ne Herre säger: Jag är Herren din 
Gud! 

Du vill vara god, ärlig och ren. 
Men det lyckas inte. Dina goda 
beslut håller inte. Du har fallit. 
Gång efter gång. Och du är ut
mattad - och trött! Du tänker: 
jag kan aldrig bli frälst och lyck ... 
lig som andra, jag kan aldrig be
segra min synd. Det är omöjligt! 
Inte ens Gud kan hjälpa mig. 

Vilken övermodig tanke. Vore 
himmelens och jordens Skapare · 
hjälplös framför dig och din synd? 

Lättare var det nog för Gud att 
skapa himmel och jord än att be
segra synden. Det kostade hans 
Sons, Jesu Kristi liv. 

Om denna hjälpare talar julen. 
Julens budskap är ju detta: Fräl
saren har blivit född åt eder. 

Han vill hjälpa dig. Ty just där
för har han kommit. Och han kan 
hjälpa, ty även han är Herre och 
Gud. Han är en allsmäktig Fräl
sare. Hos honom finns förlåtelse 
från all synd, samvetsfrid och 
glädje. 

Har han blivit född åt dig. Kan 
du säga: Herren är min Gud. Då 
har du än god och välsignad jul. 

L. A. Paunu. 
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"Han tårar fälla skall som v1 ... 

Syster Greta kom från julottan. 
Det hade varit så högtidligt i kyr
kan - ljusen hade strålat, orgeln 
hade brusat och människorna, som 
fyllde kyrkan till sista plats, hade 
rest sig och sjungit: »Var hälsad, 
sköna morgonstund ... » 

Men nu var gudstjänsten slut. 
Syster Greta frös en smula, när 
hon kom från ljuset och värmen i 
kyrkan ut i den gråa och kalla 
vintermorgonen. Hon var på väg 
till en sjuk. 

Fru Andersson var änka och 
bodde hos en gift dotter. Där hade 
hon det bra, och alla älskade hen
ne. Men så en vecka före jul ha
de hon fått en svår hjärnblödning, 
och nu låg hon där lam och kunde 
inte tala, och doktorn trodde, att 
hon inte hade lång tid kvar att 
leva. Syster Greta gick dit mor
gon och kväll och hjälpte dottern 
att bädda och sköta henne. 

När syster Greta kom dit nu på 
juldagsmorgonen såg hon genast, 
att fru Andersson blivit mycket 
sämre under natten. Hon såg inte 
upp, när de skötte henne, och pul
sen var svag. Säkert skulle hon 
dö mycket snart. Syster Greta 
stannade kvar för att ge den hjälp 
som kunde behövas. 

Det blir så underligt stilla, när 
människor sitter samlade för att 
vänta på att döden skall komma 
till någon anhörig. Ingen har lust 
att prata, och man får så god tid 
att tänka. 

Syster Greta tänkte på att ju
len är glädjens högtid framför 
andra. Men i det här hemmet ha
de de inte fått IlliYCken julglädje i 
år. Gamla mormor hade alltid för
ut varit hemmets solsken, och nu 
låg hon här och kunde inte ens se 
på sina barn och barnbarn - och 
snart skulle hon lämna dem för 

alltid. Dottern grät sakta - de 
halvvuxna barnbarnen satt där 
undrande och litet rädda - det 
var första gången de såg en män
niska så nära döden. »Var häfsad, 
sköna morgonstund» - nej, så 
skulle de säkert inte kunna sjunga 
här. 

Men psalmen från julottan nyss 
dröjde kvar i syster Gretas tan
kar, och så kom hon till den tredje 
versen. Och tänk vad den versen 
passade bra just nu! Sakta börja
de syster Greta sjunga den: »Han 
tårar fälla skall som vi, Förstå vår 
nöd och stå oss bi Med kraften av 
Sin Anda, Förkunna oss Sin Fa
ders nåd Och sötman av en evig 
nåd I sorgekalken blanda, Strida, 
Lida Dödens smärta, Att vårt 
hjärta Frid må vinna Och en öpp
nad himmel finna.» 

Det var som om psalmen hade 
fört in något alldeles nytt i rum
met. Far i huset knäppte sakta de 
grova arbetshänderna. Britta, som 
just gick och läste det året och 
haft den psalmen i läxa före jul, 
sjöng med, och Lars, som suttit 
och stirrat ner i golvet och sett 
olycklig ut, såg upp med ett nytt 
ljus i ögonen. Mor slutade att grå
ta. »En öppnad himmel, sade hon. 
Ja visst, Mormor ar nog färdig att 
flytta till himlen nu - och hon 
sjöng så ofta om himlen, och hon 
var inte rädd för döden. Hon hade 
frid i h.iärtat, och därför kunde 
hon alltid vara så god och glad här 
hemma. Visst måste vi sörja nu, 
när Mormor går bort från oss, men 
det är nog sant, att sorgen blandas 
med glädje, när vi tänker på, att 
hon får komma till himlen.» 

»Egentligen tyckte jag nog, att 
det var tråkigt, att vi inte kunde 
ha någon riktig julafton i år», sa-



de Lars. »Det var ju inte någon 
glädje med vare sig julgran eller 
julklappar, när Mormor var så här 
sjuk. Men nu börjar jag förstå, 
att det viktigaste kanske inte är, 
att vi får ha litet roligt en kväll 
utan att vi lär oss att förstå me
ningen med livet. Och kanske var 
det för att hjälpa oss få en mening 
i vårt liv som Jesus föddes här på 
jorden den första julen.» 

»Ja, sade Far, när man själv 
har det svårt eller när man tänker 
på allt som sker ute i världen, på 

all orättfärdghet och 
allt lidade, på alla 
som svälter och fry
ser och sörjer - då 
är det liksom en 
tröst, att det finns 
En, som vet och för
står - En som själv 
har prövat det allt
sammans och som 
vill hjälpa oss. Mor
mor har nog inte hel
ler haft det lätt all
tid, men nog har vi 
allesammans kunnat 
se hos Mormor, att 
Jesus kan ge mening 
och glädje åt en 
människas liv, även 
om hon också får 
bära sin del av livets 
sorger och bekym
mer.» 

Mormor andades 
allt svagare - så 
drog hon några dju
pa andetag - och 
sedan var det slut. 
»Som ett ljus slock
nar», viskade Britta. 
Men över det stilla 
ansiktet låg det kvar 
ett drag av frid. Alla 
stod kring sängen 
med knäppta händer, 
och syster Greta läs
te den sista versen 
av julottepsalmen: 

Han kommer, till vår frälsning 
sänd, 

Och nådens sol, av Honom tänd, 
Skall sig ej mera dölja. 
Han s.f älv vår herde vara vill, 
Att vi må Honom höra till 
Och Honom efterfölja, 
Nöjda, 
Höjda 
ö ver tiden, 
Och i friden 
Av Hans rike 
En gång varda Honom like. 

K.M. 



87 

Först. 

Några dövstumma kamrater 
satt en afton och samtalade. 

»·På söndag ha vi gudstjänst här 
i staden», sade en av dem. 

»Ja, men jag går inte i kyrkan, 
för jag skall ut och bada!», sade 
en annan. 

»Och jag skall på fotbolls
match! » 

»Jag skall ut och cykla! » 
En litet äldre dövstum satt en 

stund och hörde på de andra. Så 
sa' lian: »Nej, jag skall inte ut och 
roa mig på söndag. Men jag går 
ändå inte i kyrkan. Jag har inte 
tid, för jag skall arbeta i min träd
gård. Man måste ju först tänka på 
kål och potatis - ! » 

Och så kom de fem dövstumma 
inte till ·kyrkan -, inte för att de 
var gudsförnekare, inte heller . för 
att .. de . var onda på prästen· -- ; 
nej; men det var något a n n a t, 
de ville f ö r s t ! Först det, först 
det . . . och så blev det ingen tid 
till kyrkan. De menade, att de 
kunde gå i kyrkan en annan gång, 
då de fick lust, då de fick tid ... 
eller när man blir gammal. 

Är det förståndigt att tänka så? 
Den, som blir borta från guds

tjänsten, bedrar sig själv och får 
inte Guds ord till tröst och var
ning. 

Saken bör vändas om: först kyr
kan, först gudstjänsten: sedan allt 
det andra: nöjen och arbete! 

Jag har ingenting emot bad eller 
fotboll eller cykling eller träd
gårdsarbete. Men man skall för
stå att dela söndagar och vardagar 
så förnuftigt, att man får tid både 
till gudstjänst och det andra. 

Vad skulle man säga om en 
man, som menar att han har så 
bråttom, att han inte kan få tid 
att äta eller sova? 

Han är en tokig narr! Att äta 

eller sova är ju lika nödvändigt 
som att arbeta. En människa, som 
bara tänker på arbete och för
tjänst och »glömmer» mat och 
sömn, han blir snart förstörd. 

Eller en man säger, att han är 
så upptagen, att han aldrig har 
tid att besöka sin gamla mor och 
sitta hos henne en timme - ? Men 
samme man har kanske tid att 
spela kort flera timmar i veckan 
eller vara på travbanan var sön
dag! 

Naturligtvis har en man tid att 
besöka sin gamla mor - om han 
vill! 

Och på samma sätt kan mc;in 
ordna allt annat, så att man får 
tid att gå i kyrkan - öm ma.n vill! 

Jesus sade en gång: "»Söken 
först Guds rike och hans rättfär
dighet. » 

Först Guds rike. 
Först. 

Först bön, först bibel, först 
gudstjänst och nattvard!. Så skall 
välsignelse följa med oss ut i li
vets mångahanda, där vi skall mö
ta både glädje och sorg. 

»Sök först Guds rike! », säger 
Jesus. Och så tillägger han: »Så 
skall också allt detta andra till
falla eder.» 

Gud har ett ord att säga oss 
och en hjälp att giva oss, när vi 
samlas i kyrkan. Han vill möta oss 
i sitt heliga tempel. Det är h~ns 
vilja. 
Först. 

Al~t det andra kan vänta till se
nare. 

Och du skall erfara, att sön
dagsglädjen blir större ! Ty från 
kyrkan bär du välsignelse med ut 
i vardagen. 

P. H. i Kirkeblad for De. 

dövstumm_es menighed. 
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Förändrade julplaner. 

Det hade varit en lång och trå
kig höst och mer än vanligt arbete 
på kontoret. Det skulle därför bli 
underbart att få njuta av friheten. 

Gunilla Ek stod alldeles ensam i 
världen. Många gånger kändes det 
ju ganska tomt att inte ha någon 
som riktigt frågade efter en, men 
Gunilla hade vuxit sig stark i en
samheten, och hon hade lärt sig 
att finna den rätta, stora hjälpen. 

Värst var det förstås om hel
gerna, och särskilt vid julen. Men 
nu till jul skulle det bli annorlun
da. Ty Gunilla · hade fått semester 
i fjorton dagar, och hon hade be
ställt rum på ett pensionat i när
heten av Stockholm och sparat 
200 kronor till utgifterna. För en 
gångs skull ville hon riktigt njuta 
av livet. 

I samma förstuga, där Gunilla 
bodde, fanns det en familj med två 
barn. Mannen hade blivit arbets
lös, men i stället hade hustrun fått 
arbete. Hon gick på hjälp i husen 
och kom hem om kvällarna trött 
och . utsliten. Men mi hade snickare 
. Andersson till råga på olyckan bli
vit sängliggande sjuk i reumatisk 
värk. Som väl var tillbringade bar
nen förmiddagarna på en arbets
stuga. Man hade nog rått fru An
dersson att begära hjälp från fat
tigvården, men det ville hon inte : 

»Så länge jag kan arbeta, ska jag 
nog dra försorg om de mina.» -
Ja~ det var en beundransvärd kvin
na, det tyckte alla som kände 
henne. 

Dagarna närmade sig jul. Snön 
.hade kommit och låg som ett vac
kert täcke på taken och i parker
na. Men på gatorna blev den fort 
smutsig och kördes snart undan. 
Tänk så underbart att få komma 
ut på landet! Gunilla njöt vid den 
tanken. 

Hon hade köpt en trevlig sport
dräkt hos PUB. Skidor hade hon 
förut. Det skulle bli härligt med 
friluftsliv efter allt innesittande på 
kontoret. 

- Det var två dagar före jul
afton. Gunilla var färdig med sin 
packning. Hon ämnade just be fru 
Andersson vattna hennes krukväx
ter, när det knackade på dörren. 
Det var Anderssons lille sexårige 
Rolf. Han var alldeles förgråten. 

»Dom har kört mamma till sjuk
huset, och hon vill tala med tant. 
Jag ska just gå dit. Snälla tant 
följ med! » 

Gunilla kastade på sig kappa 
och hatt och följde med till sjuk
huset. Där låg fru Andersson i en 
stor sal. Hennes huvud var inlin
dat i bandage, och hon såg mycket 
klen ut. 



»Kära , fru Andersson, vad har 
hänt? Har ni mycket ont?» 

»Med mig går det väl an», stö
nade fru Andersson, »jag reder 
mig nog, men vem skall ta hand 
om min man och barnen? Julen 
står för dörren, jag vet mig ingen 
råd. Fröken har alltid varit så 
snäll mot mig, därför bad jag frö
ken komma. Vad skall jag ta mig 
till?» 

Gunilla kunde inte komma ifrån 
de där bedjande ögonen. Lille Rolf 
såg också frågande på henne. Vad 
skulle hon svara? Hon hade inte 
tid att sköta om fru Anderssons 
angelägenheter, när hon själv 
skulle resa bort. 

Plötsligt var det som om· hennes 
länge planerade resa försvann. 
Och en fråga trängde sig på henne. 

»Vem är din nästa?» 
·Naturligtvis är det fru Anders

son. Det är din skyldighet att ta 
hand om henne. Du måste offra 
din ·egen bekvämlighet. Tänk på 
att hon har en stackars sjuk man 
därhemma, som inte kan . bereda 
barnen någon glädje under jul
helgen. 

Gunilla hörde sig själv säga med 
en något ansträngd röst: 

»Kära fru Andersson, var inte 

orolig. Jag skall sköta om allt, det 
skall inte gå någon nöd varken på 
mannen eller barnen. Är det något 
annat fru Andersson önskar av 
mig?» 

»Nej, tack, snälla fröken, nu är 
jag lugn.» 

- Aldrig någonsin hade Gunilla 
tänkt sig, att det kunde ligga en 
sådan lycka i att bereda andra 
glädje. Tillsammans med lille Rolf 
hade hon köpt julmat och julgran. 
Hon höll just som bäst på med att. 
koka gröt. Julklapparna vo.ro re-. 
dan inlackade. Hon hade köpt nyV 
tiga saker till dem allesammans. 

»Jag .må då säga», sade herr 
Ande:r;sson litet senare på kvällen, 
»att detta var en riktigt lycklig. 
jul, fastän min gumma . ligger på 
sjukhuset. Fröken skall ·ha stor 
tack, för hur skulle det ha vay.it, 
om inte fröken funnits ! » 

»Det hade väl alltid funnits nå:
gon annan», sade Gunilla, »men 
jag är glad åt att det blev just 
jag.» 

»Och fröken skulle ha rest 
bort», fortsatte Andersson, »det 
var tråkigt i alla fall, att inte frö
ken kom på det där pensionatet». 

»Nej, inte alls, jag har haft rik
tigt roligt ändå. » 

Varthän? 
V id och bred är dem v.äg, som 

leder till fördärvet, och många ära 
de, som gå fram på den. Och den 
port är trång, och den väg är smal, 
som leder till livet, och få äro de, 
som finna den. 

Matt. 7: 13-14. 

Vårt liv här på jorden är lika
som en vandring. Men vart leder 
vår vandring? Vart gå vi? Varför 
leva vi egentligen här på jorden? 
Vi tänker oss, att vi på vägen till 
kyrkan i dag mötte en man, som 
frågade, vart vi skulle gå. Vi 
skulle genast ha svarat: »Till kyr-

kan.» Men om mannen i stället ha
de frågat, varför vi leva här på 
jorden,och vart vi gå på vårt livs 
vandring, så måste vi kanske ha 
svarat: »Det veta vi inte» eller 
»Det ha vi aldrig tänkt på» ! 

Det · är många människor, som 
tänka mycket. Man tänker och 
grubblar och planerar för att göra 
atombomber, som kunna döda 
många hundra tusen människor 
och förstöra stora städer. Man 
tänker och grubblar för att upp
finna bilar, som kan gå fort och 
som äro fina och . bekväma och bra. 
Många människor anstränga sin 
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tanke för att kunna bygga fina 
och bekväma bostäder o. s. v. Alla 
tänka vi på, hur vi skola kunna 
förtjäna så mycket pengar som 
möjligt och ha trevligt och få det 
bättre och bättre. Och våra läkare 
tänka och studera för att hjälpa 
människorna att bli friska och få 
leva länge. 

Ja, leva länge. Men leva var/ ör? 
Varför leva vi? Det tänker man in
te så mycket på. Och många män
niskor bry sig inte om det alls. Och 
ändå veta vi alla, att det finns en 
fråga, som är viktigare än alla 
andra: Varför lever jag? Vart går 
jag? Vi veta, att vårt liv en gång 
skall vara slut. Vi veta, att vi alla 
måste dö. Men vad kommer sedan, 
efter döden? Jo, efter döden kom
mer evigheten. 

Om vi ämna göra en så kort resa 
som från Karlstad till Arvika, så 
ordna vi ändå och planera på olika 
sätt för vår resa. Vi tar fram tåg
tidtabellen och studera tågtiderna. 
Vi gå till stationen i god tid och 
köpa biljett. Vi se noga till, att vi 
stiga på rätt tåg o. s. v. Men nu 
kunna vi tänka oss en. man, som 
går till stationen och sätter sig på 
tåget. När konduktören kommer 
och vill se biljetten, så visar det 
sig, att mannen inte har någon 
biljett. Och när konduktören frå
gar honom, vart han skall resa, så 
svarar han bara: »Det vet jag in
te. Och inte bryr jag mig om det 
heller»! Vi måste säga, att det är 
en mycket underlig man, som bär 
sig åt på det sättet! 

Och ändå finns det många män
niskor, som bär sig ännu mycket 
underligare åt. Många, många 
människor färdas genom hela li
vet - till evigheten - på samma 
sätt som den mannen. De arbeta 
och äta och sova och roa sig. Men 
de tänka inte och planera inte för 
sin resa. De veta inte, vart de gå. 
Och inte bry de sig om det heller. 

Vart gå vi? Jo, till evigheten går 
vår färd. Det finns två vägar till 

evigheten. Den ena är bred · och 
lätt att gå, och många människor 
gå fram på den vägen. Det är · vä
gen till evigt färdärv. Den andra 
vägen är smal och svår att ·gå. 
Och där gå inte många människor. 
Det är vägen, som leder till evigt 
liv. Vart gå vi? På vilken väg 
vandra vi? 

Nu tycker du kanske, att jag 
talar alldeles för . allvarligt och 
strängt. Du tänker kanske så här: 
Jag är ung och glad. Det passar 
inte att predika för mig om allvar 
och död. Det finns ju så mycket 
annat att tala om. Det vore bättre 
att predika om glädje och liv och 
ljus. 

Ja, kanske du har rätt. Men det 
kan också hända, att du har fel. 
Visst skola vi vara glada. Och 
visst skola unga människor ha ro
ligt. Det är sannerligen inte me
ningen, att vi skola gå omkring 
med dyster uppsyn och sura mi
ner. Gud vill ge oss glädje. Men 
Gud vill inte ge oss en falsk glädje. 

Om vi aldrig tänka på livets all
var, så kunna vi aldrig få en rätt 
glädje. Då ha vi en falsk glädje. 
Om vi inte ångra och bekänna vår 
synd, kunna vi inte få förlåtelse 
och frälsning. Och om vi aldrig 
tänka på döden, kunna vi icke leva 
rätt och få ett evigt liv. 

Men Gud vill ge oss alla en sann 
och verklig glädje. Gud väntar 
och längtar, att vi, som äro hans 
barn, skola komma till honom och 
ta emot allt vad han vill ge oss. 
Och han vill ge oss förlåtelse och 
glädje och kraft och liv. Gud har 
givit oss en Frälsare. Jesus har 
besegrat synden och döden och allt 
ont. Jesus lever! Om vi tro på 
honom och följa honom, då gå vi 
på den rätta vägen - till livet. 

Gud give oss alla glädje och 
ljus! Hans heliga Ande lede oss 
alla hem - till det eviga livet ! 
Ameri. 

Ivar Svennas. 
(Vid föreningsledarekursen på Riis.) 



Trofasthet. 

I varje människas liv kommer 
det tider av lidande. Det kan vara 
sjukdom, men det kan också vara 
motgång i vårt arbete eller i sam
varon med andra människor. Vi 
får då ofta göra den smärtsamma 
iakttagelsen, att människors vän
skap icke är mycket att lita på. »l 
nöden prövas vännen» är ett all
mänt känt ordspråk, som innehål
ler en djup sanning. Vi människor 
bära alla på en önskan, att i vår 
nöd söka hjälp hos varandra. När 
en vän sviker, vända vi oss till en 
annan i förhoppning att där finna 
den hjälp och . förståelse vi be
höva. Det är, som vägrade vi att 
tro pä människors trolöshet och 
till varje pris ville tro dem om 
gott. Så länge vi hade medgång 
hade vi många vänner och vi so
lade oss i deras vänlighet. Men 
när motgången kommer, händer 
det, att flertalet av de s. k. vän
nerna vända oss ryggen, som om 
de aldrig hade känt oss. Ty män
niskans natur är sådan, att hon 
helst sluter sig till dem, som ha 
medgång. Det är nyttigt med en 
tids motgång. Det lär oss mer om 
människorna än många års med
gång. Vi se då också, hur litet 
vår människokännedom är värd. 
Dem vi litade mest på svek kanske 
fegt, men det hände också, att de 
vi inte väntade mycket av, de voro 
trofasta. Trofasthet, det är det 
vackraste ord jag vet! En trofast 

människa är ofta detsamma som 
en god och rättrådig människa. 
Har vi blott under vårt liv träffat 
på några sådana människor, så är 
vår tro på människorna dock räd
dad. De trolösa, de som vänder 
kappan efter vinden, blotta där
med en brist i karaktären. En 
människa, som sviker en vän i hen
nes prövnings stund, är icke myc
ket värd. 

Den, som sätter sin lit till män
niskor, blir ofta besviken. Det en
da rätta är att lägga vår sak, vå
ra önskningar i Guds händer. Om 
äri alla sviker, är Gud trofast. Ny
ligen läste jag i »Vår kyrka» dessa 
ord av pastor John Nilsson: »Min 
vän, du skall icke vara rädd, du 
skall inte vara så misstrogen! Du 
skall lita på den överjordiska hjäl
pen! Glöm inte, att den alltid får 
rätt och kommer rätt, som m.ed 
barnsligt förtroende vänder sig till 
Gud och väntar på hans hjälp. Vi 
bemästra vårt liv och våra öden 
bara i den mån vi på denna punkt 
bliva såsom barn.» 

Det är levande och tröstande 
ord för en människa i nöd. Och 
den som tror på dem och följer 
dem skall få uppleva bönhörelsens 
under och sanningen i Bibelns ord : 

»H er r en är god mot dem som 
förbida honom, mot den själ, som 
söker honom. » (Klagov. 3. kap. 
25 v.) 

Signe Larsson. 
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FöRELASNINGAR. 

Gävle) den 4 jan. kl. 7. Fröken Rut 
Pettersson: »Atlantflyget och dess ut
veckling». Julfest. Lokal: se ortspres
sen. 

Borlänge) förs.-hemmet, den 5 jan. 
kl. 3. Fröken Rut Pettersson: »New 
York, världens största stad.» Julfest. 
Film. · 

Mora) Solhem, den 6 jan. kl. 1, sam
ma föreläsning. Julfest. Film. 

Hälsingborg) Dövstumför. den 1 febr. 
kl. 18, pastor Berendt. 

Malmö) Dövstumför. den 2 febr. kl. 
18, pastor Berendt. 

VIGDA. 
Sigurd Marklund, Gullänget och Marta 

Jonsson, Umeå, den 6 okt. 
Karl Oskar Åkerström, Lit, Jämtland 

och Elly Adela Kristina Söderman, 
Stockholm, den 9 nov. 

Johan Erik Pettersson, Borås och Gert
rud Elisabet Persson, Väderstad, den 
16 nov. 

Johan Alfreq Hamlund, Långsele och 
Emy Kristina Hörnström, Stockholm, 
den 21 november. 

Viola Gertrud Elisabet Nilsson och Tor 
Allan Wallstenius, Stockholm, den 14 
dec. . 

Knut Hjalmar Olsson och · Maja Sonja 
Elisabet Karlsson, Malmö den 18 dec. 
i Lund. 

Axel Bertil Rudolf Blom och Valborg 
Linnea Aden, Hälsingborg, den 22 
dec. i S:a Maria kyrka, Hälsingborg. 

Herren Gud) som har stiftat äkten

skapet ) give dem nåd att besinna dess 
heliga förpliktelser och låte sin väl

signelse vila över varje redligt äkta fö r 
bund. 

AVLIDNA. 
Lars Olof östling, Hudiksvall, den 27 

sept., 80 år. 

God jul och 

Anna Lovisa Josefsson, Kvistbro, Närke, 
den 18 okt., 85 år. 

Teodor Eriksson, Söderhamn, den 28 
okt., 81 år. 

Mathilda Ahlfeldt, f. Pettersson, Söder
hamn, den 3 nov., 80 år. 

Per Adolf Persson, Rasbokil, Upland, 
den 9 nov., 81 år. 

Lovisa Antoinette Lindgren, Stockholm 
(Rånäs), den 10 nov., 90 år. 

Lars Artur Enqvist, Söderhamn, den 15 
nov., 21 år. 

Anna Katarina Jansson-Söderkvist, 
Järvsö, Hälsingland, den 21 nov., 56 
år. 

John Jönsson, Trelleborg, den 22 nov. , 
60 år. 

Thorilda Augusta Malmlin, f. Sjögren, 
Malmö, den 2 dec., 67. år. 

Nancy Gunborg Kumlin, Sundbyberg, 
den 8 dec., 20 år. · 

Han kommer till vår frälsning sänd, 
Och nådens sol, av honom tänd, 
Skall sig ej mera dölja. 
Han själv vår herde vara vill , 
Att vi må honom höra till 
Och honom efterfölja, 
Nöjda, 
Höjda 
över tiden, 
Och i friden 
Av hans rike 
En gång varda honom like. 

(Ps. 55: 4.) 

FRALSNINGSARMENS JULFESTER. 
Stockholm: Gustav Vasa förs.-sal, Väst

mannag. 63, fred. 27 dec. kl. 7. 
Norrköping: Tunnbindareg. 11, annan

dag jul kl. 3. 
Linköping) Frälsningsarmens lokal .. · 

Trettondedagen kl. 3. 

SOPRONINSAMLINGEN. 
Till Dövstumskolan i Sopron i Ungern 

har insamlats kr. 1 921 :33. Fullstä.Il
dig redogörelse kommer i nästa num
mer av Kyrkobladet. 

0 

Gott Nytt Ar 
tillönskas alla Kyrkobladets läsare! 

0.-A. Areskog. H. Bergfelt. G. Bratt. J. Lodin. 

L. A. Paunu. I. Svennas. S. G. Svenfors. 
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Plan för daglig bibelläsning. 
24 dec.-8 f ebr. 

Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläs
ning: 1) Finns här någon befallning att lyda? 2) Finns här 
något löfte att gripa tag om? 3) Finns här något annat, 
som Gud vill säga mig i dag? 

DECEMBER 
24 Luk. 2: 1- 20. Frälsarens födelse. 
25 Juldagen. Gud blev människa. Joh. 

1: 1- 14. 
26 J sus väcker strid. Matt. 10: 32- -

39. 
27 Luk. 2: 22.-24. Barnet bars fram 

inför Herren. 
2 Luk. 2 : 25- 32. »Mina ögon hava 

s tt din frälsning. » (v. 30). 

29 Sönd. e. Jul. Var icke rädd. Luk. 
12: 32. 

0 Luk. 2: 33--40. Vad kunna vi lära 
uv Hanna? 

31 Luk. 2: 21. Namnet Jesus betyder 
»Frälsare». 

.JAN ARI 
1 Nyärsdagen. Red i J esu namn. Jon. 

14: 13. 
2 Luk. 3: 1- 14. »Vad skola vi göra? » 

(V. 10, 12.) 
:3 Luk. 3: 15-20. Det är Kristus, som 

rl p r. 
'1 [,111<. 33 : 21-22. Jesu dop. 

r; nå. . Nyår. Dopets gåva · är den 
hdig Ande. Joh. 1: 29-34. 

6 'l'r ttondedag Jul. Jesus är världens 
l j w1 . Joh. 8: 12. 

7 L11k . 4: 1- 13. Jesus kan hjälpa oss 
I v ra frestelser, ty han har själv 
v11rlt frestad. · 

~ L11k. 4: 14-22. Glädjens budskap. 
I) 1.111<. 1: 23-30. Jesus förkastas i 

HI n fti rnestad. 
10 L11k . 4: 31- 37. Herrens ord är 

nilt kUgt. 
11 t.111<. 2: 41- 52. »Jag bör vara, där 

min Fader bor. » (v. 49.) 

1 :l 1 H" nd. . Trett. Gör Guds vilja. 
.1011 . 7: 14- 18. 

1:~ Lulc. '1: 38--44. Jesus är Hjälparen. 
14 l...11lc. 5: 1- 11. Det lyckas väl för 

<11•11 H m gör efter Jesu ord. 
1r1 Luk . 5: 12- 16. Jesus botar en spet

lllHI< man. 
16 Luk. 5: 17- 26. Tro Jesus, när han 

1-11 J,;"l'I': »Dina synder äro dig för-
1 \tna. 

17 Luk. 5 .: 27-32. Jesus säger: »Följ 
mig». 

18 Luk. 6: 1- 11. Sabbatsdagen är en 
Guds gåva till oss. 

19 2 sönd. e. Trett. Livets vatt en. Joh. 
4: 5- 26. 

20 Luk. 6: 12- 19. Än i dag utgår 
kraft från Jesus. 

21 Luk. 6: 20-2. Jesus kallar dig 
salig. 

22 Luk. 6-: 27-35. Alsken edra ovän
ner. 

23 Luk. 6: 36- 38. Dömen icke. Fö1~
låten. 

24 Luk. 6: 39- 42. Lär .dig att se dina 
egna fel. , 

25 Luk. 6: 43--46. Den som är god 
gör det goda. Den som är ond gör 
det onda. 

26 3 sönd. e. Trett . . Jesus skapar tro. 
Joh. 4: 27- 42. 

27 Luk. 6: 47- 49. Endast Kristus kan 
göra vårt liv starkt. 

28 Luk. 7 : 1- 10: Bed om en stark tro. 
29 Luk. 7: 11~17. Gråt icke. Herren 

hjälper i all nöd. 
30 Luk. 7: 18-30. Frälsning. (v. 22.) 
31 Luk. ·7: 31- 50. »Dina synder äro 

dig förlåtna. » ( v. 48.) Tror du det, 
så är du frälst. (v. 50.) 

FEBRUARI 
1 Luk. 8: 1- 15. Bed att Gud väl

signar sitt ord i ditt ·hjärta. 
2 Se.ptuagesima. Himmelrikets lön. 

Matt. 19: 27- 30. 
3 Luk. 8 : 16- 18. Lyssna . noga till 

Guds ord, och gör därefter. 
4 Luk. 8: 19- 25. _Vilka äro Jesu 

rätta vänner? ( v. 21.) 
5 Luk. 8: 26_:__39. Tala om för andra, 

vad Herren har gjort mot dig. 
6 Luk. 8: 40- 56. Herren giver liv. 
7 Luk. 9: 1- 17. Jesus bjuder även 

oss till sin måltid. (Nattvarden.) 
8 Luk. 9: 18-27. »Vad hjälper det 

en människa, om hon vinner hela: 
världen men själv går förlorad? » 

Bön efter slutad bibelläsning: Tack, gode Gud, för att du 
genom ditt heliga ord har tröstat, lärt, förma.nat och varnat 
mig. · Hjälp mig att i dag lyda ditt ord. Giv mig en ;;tarkare 
tro. Och för mig av nåd till det eviga livet. Amen. 
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Gudstjänster i december 
och januari.· 

S t o c k h o l m s d i s t r i k t. 
D ecember. 
Juld. Stockholm, .Jacobs kyrksal, Ja

kobsgat. 2 (nära Gustaf-Adolfs 
torg) kl. 7. Julotta. Ps. 55. Där 
efter kaffe på dövstumför. 

Juld. Stockholm, Storkyrkan kl. 1 Ps.: 
63: 1-3; 63: 13- 15; 53; 55: 3-
-4. 

L 28 Södertälje, Kyrkan kl. 3.30. 

Januari. 
Nyårsd. Stockholm, östermalmskyrkan 

kl. 1. Psalmer: 466: 1-3; 463: 
5; 66; 470. 

M 6 Stockholm, Maria kyrka kl. 1. 

L 11 
s 12 
T 16 
L 18 
s :rn 

Psalmer: 69: 1- 2; 68: 1-2; 68: 
4-5; 69: 3. 
Visby, Förs.-huset kl. 7. 
Visby, Domkyrkan kl. 1. 
Konfirmanderna kl. 7,30. 

.Broby kl. 6. 
Stockholm, Matteus kyrka kl. 2. 
Fest för gamla. · 

L 25 Enköping, Kyrkan kl. 2. 
S 26 · Arboga, Tref.-kyrkan kl. 12.30. 

S. G. Sven fors, 
Vesslevägen 7, Alste:ri. Tel. 25 43 31. 

Syster Karin besöker 
Motala, Blå bandet, . d. ' 12 . jan . . v. julfest. 

Hägerstensv. 221, Aspudden. T. 45 70 03 

Lunds distrikt. 
0 25 Malmö, . Dövstumsför. : l{i. 7.30, 

Julotta. 
o 25 Lund, Klosterkyrkan kl. i2. 
T 26 Landskrona, Kyrkan kl. 13.30. 

Nattv. 
S 29 , Jönköping, Kristine kyrka 13.30. 
M 30 Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 16. Julfest. 
Januari. 
S 5 Karlshamn, Kyrkan kl. 13, Bratt. 
M 6 Kristianstad, Kyrkan kl. 13, 

Bratt. 
L 11 Hälsingborg, Margareta hush.

skola kl. 18. Julfest. 
S 12 Hässleholm, Kyrkan kl. 13, dä~ '." 

efter julfest. 
L 18 Ystad, Kyrkan kl. 17. 
S· 19 Nässjö, Kyrkan kl. 13. 
S 26 Lund, Dövstumsskolan kl. 9.30, 

barngudstjänst. 
S 26 Alem, Kyrkan kl. 13. Bratt. 
T 30 L und, Blindskolan . kl. 19. 
Februari. 
L 1 Hälsingbor g, Dövstumföreningen 

kl. 18. 
S 2 M almö, V. Skrävlinge kyrksal k l. 

16 (Berendt o. Areskog.) 

T 4 Malm ö, Dövstumföreningen kl. 
19.30. Bibelstudium. 

0.-A. A r e s ko g, 
Merkur iusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

V än e r s b o r g s d i s t r i k t . 
D ecember. 
0 25 Göteborg, Domkyrkan kl. 9. 
S 29 Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11.:w 

(Swaren). 
S 29 Falköping, Förs.-hemmet, kl. " 

(Swaren) . 
Januari. 
O 1 Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 
S 5 Alings<'ts, Förs.-hemmet kl. 6. 
M 6 Kungälv, Kyrkan kl. 1.30. 
S 12 Skara, Förs.-hemmet kl. 11.115. 
S 12 Lidköping, Förs.-hemmet kl. 3. 
S 19 Skövde, Kyrkan kl. 2,30. 
S 26 Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 11. 
S 26 Uddevalla, Förs.-salen kl. 3.15. 
Februari. 
S 2 Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11.30. 
S 2 Falköping, Förs.-hemmet kl. 5. 

H i l d in g B er g f e lt, 
Kungälv, tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
D ecember. 
L 21 Kil, Järnvägshotellet kl. 16.30. 
S 22 Arvika, Kyrkan kl. 13. 
J.uld. Örebro, Almby kyrka kl. 9,30. 

· Därefter samkväm å Sörbygär
den. Buss avgår från Järntorg t t 
kl. 9.10. 

Juld. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13, 
(Lund). 

L · 28' Lindesberg, Kyrkan kl. 16. N att· 
vard. 

S 29 Kumla, Kyrkan kl. 16. 
Januari. 
Nyårsd. Färila, Kyrkan kl. 13. 
L · 4'- ,_Kristinehamn, Kyrkan kl. 17, 

. . ., (Lund). 
S 5 Filipstad, kyrkan kl. 13 (Lund). 
M 6 · .. ·.Möra, Kyrkan kl. 12.30 (Lund). 
M 6. ,örebro, N. Förs.-h. kl. 13 (Ar 

" · skog), samkväm. 
L 11 Alfta., Kyl'kan kl. 16, Nattvard. 
S 12 · Söderhamn, Kyrkan kl. 15.30. 
:L -18 Hallsberg, .i\<lv'entskyrkan kl. 16. 
S -19 · öreb.ro ,;. N:a Förs.-h. 9,30, ba rn-

. gudst]änst. 
S 19 Örebro, N:a Förs.-h. kl. 11. 
L 25 Hedemor a, Förs.-h. kl. 16. 
S 26 Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14. 

Ivar S v ennas, 
Slussgatan 9, öberro. Tel. 226 05. 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av Svenska Kyrk<m8 

Diakonistyrelses DövstumvdrdsrM, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor B. G. Sven.fors. 

Nästa num mer utkommer 1 februari. 

A 1 H liusta f Lindströms Boktr .• Stockholm 1946 


