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DE DÖVSTUMMAS

KYRKO BLAD

" . .. alla som hörde honom blevo uppfyllda
av häpnad . .. "

....,._I

I Guds Hus.
I Jerusalem fanns judarnas tempel. Alla älskade det, därför att
det var Guds hus, ocp. de visste,
att himmelens GJd kom osynlig
nära dem fö r att välsigna dem,
när de samlades där vid gudstjänsten. ·
En gång om året vandrade stora
skaror från hela j udalandet upp
till Jerusalem för att fira påskfesten till minne av den natt, då
Mose förde judarna ut från träldomen i Egypten.
Då Jesus blev 12 år gammal,
följde han med upp till högtiden
i templet. Men när högtiden var
slut .stannade han kvar utan att
hans föräldrar visste det. De trodde att han var med i det stora
ressällskapet. Jesus älskade templet; han visste, att templet var
hans himmelske faders hus; han
kände .sig hemma där och ville
gärna stanna kvar där. Han samt alade med de skriftlärde om
Guds rike. Och de gamla lär da
männen voro förvånade över gossens förståndiga tal och kloka
svar.
Josef och Maria sökte efter Jesus på hemvägen bland de många
judarna, men förgäves. Då vände
de tillbaka i stor oro och fann honom efter tre dagar i templet tillsammans med de gamla skrif tlärda männen. Mar ia frågade med
fö r våning: »Barn, varför följde

(Läs Luk. 2: 42-52.)

du icke med hem till Nasaret? »
Men Jesus svarade stilla: »Vissten
I icke att jag bör vara där min
F a der bor'?» Det är· vackert att höra om den
unge Jesus, som ville vara i templet, och tala om Gud.
Vi kristna ha ock våra tempel,
de vackra kyrkorna runt omkring
i landet. Och i många av dem
samlas också dövstumma till gudstjänst inför Gud.
När du kommer till gudstjänsten, så är Herren Jesus osynlig
där för att tala till ditt hjärta.
Därför är det gott att få komma
till gudstj än.sten. Du må icke vara
slö och likgiltig utan ofta gå till
Guds hus och höra Guds ord.
öppna ditt hjärta och tag emot
Guds ord. Tänk på det och glöm
det icke. Då skall du .så småningcm lära dig att älska Guds ord
och älska kyrkan, därfö r att den
är din himmelske faders hus. Du
skall längta efter Gudstjänsten, ty
du märker, att Gud välsignar dig
med nåd och frid.
- Gud hjälpe dig till att se, hur
got t det är i Guds hus. Där fylles
hjärtat med goda och rena t ankar.
Där får vi kr aft till att stå emot
synden. Där lär vi att tro på Guds
kär lek .som det bästa i världen.
Och där lär vi att älska Gud, som
giver oss syndernas förlåtelse vid
Jesu Kristi kors.
P. H.

Nils Holgersson.
I Selma Lagerlövs bok om Nils
Holgers.sons underbara resa genom Sverige, som nog många ha
läst, berättas mycket vackert om
vårt kära Sverige och många lustiga äventyr. Men den boken har
också något mycket allvarligt att

lära oss. Den vill visa oss, hur
vi skola bli goda människor. Yi
se Nils Holger sson för.st hos far
och mor där nere i Västr a Vemmenhög i Skåne. Han är just inte .
så snäll alltid. H an är olydig mot
far och mor. Alla djur är rädda

för honom, ty h~m brukar pi na
dem och göra dem illa. Men j ust
därför att han inte är snäll och
g od blir han inte en riktig människa. Han blir förvandlad till en
av »småfolket», till en dvärg. Och
så kommer han att följa med vildgässen på deras långa färd ända
upp till Lappland. Men under färden händer något underbart med
honom. Han förvandlas, han får
ett nytt sinne. Förut var han bara
elak och tänkte bara på sig själv.
Nu vill han ingenting hellre än att
hjälpa andra. Han hjälper Dunfin, som brutit sin vinge ur led.
Han befriar Gorgo, örnen, ur hans
fängelse. Han hjälper studenten
i Uppsala, som tappat bort några
viktiga pappersark. När han kommer hem till sin gård igen, tar han
reda på felet med hästens fot och
ställer den saken till rätta. Sedan
vill han försvinna. In till far och
mor vill han inte gå. Han skulle
få .skämmas, för att han är så liten. Och far och mor skulle säkert bli ledsna, när de fingo se
honom. Men så hör han inifrån
stugan, att de ämna döda den vita
gåskarlen, som han blivit .så god
vän med under resan. Då "Qlir Ni1s
Holgerssqn förskräckt. Han tänker inte ett ögonblick l.ängre på sig
själv utan rusar in i .stugan. Han
måste rädda gåskarlens liv. Och

se, när han står där inför far och
mor och alldeles glömmer sig själv
och bara tänker på att rädda en
annan - då förvandlas han åter
och blir en riktig människa ! Far
och mor kä~na igen honom och
sluta honom i sina armar.
.
När vi äro olydiga, först mot
far och mor, sedan mot våra lärare och husbönder och allra mest,
när vi äro obarmhärtiga och hårdhjärtade mot andra, när vi äro
olydiga mot Guds bud och Guds
vilja, då äro vi inga sanna och rik . .
tiga människor. Inte kommer vår
kropp att förvandlas som Nils Holgers.sons, men vår själ kommer att
krympa och krympa, tills den
knappast liknar en människosjäl.
Vi skola öva oss i att vara goda,
att hjälpa och ställa till rätta. Det
är det som boken om Nils Holgersson vill lära oss. Då växer det
fram ett nytt sinne hos o.ss ; det är
kärlekens sinne. Då k an det hända, att vi med Guds hjälp komma
så långt, att vi glömma oss själva
och vår egen lycka för att hjälpa
och rädda andra. Då är vi på väg
att bliva vad Gud en gång tänkte,
att människan skulle bli : barmhärtig och kärleksfull .såsom Gud
själv är barmhärtig. Och då kan
vårt liv här på jorden bli rikt och
lyckligt.

Htälp till Gudsljänslresor.

skall i god tid förut anmäla sig ti11 pastor, som då sänder härför· behövliga
blanketter.

Fri resa till närmaste plats, där gudstjänst för dövstumma hålles, kan behövande dövstumma erhålla ur Thore
Lindbergs fond . Begäran härom kan
göras hos pastor vid gudstjänsten eller
förut i brev, så sändes respengar per
post. Alltså behöver ingen stanna hemma av brist på pengar. Även den som
bor på gudstjänstplatsen men är gammal eller sjuk, kan få åka bil till kyrkan.
Om konfirmerad medellös dövstum
önskar deltaga i Nattvardsgång, kan
fribiljett erhållas å järnväg till och från
när1naste plats, där N attvardsgång anordnas. Den som vill få sårlan fri resa

Oövslumma i Värmlands- oeL
ÖreLro län !
H elt säkert äro ni mycket förvånade
öve1· att nu få denna tidning, Kyrkobladet. Och säkert bli ni mycket glada
över det. Ty alla dövstumma i Femte
distriktet skola nu få Kyrkobladet, som
de ej heller behöva betala något för.
Dövstumpastor Svenfors i Stockholm,
som förut ensam utgivit tidningen för
sina dövstumma har nu varit vänlig att
erbjuda också oss att få vara med. Oc.h

vi hoppas, att styrelsen i Femte distriktet välvilligt beviljar anslag till omkostnaderna för tidningen.
Med en hälsning till eder alla önskar

jag av hjärtat, att Kyrkobladet må bliva
till riklig välsignelse för ana våra dövstumma!
Örebro den 6 febr. 1933.
Carl-Åke Areskog.

Avlidne.
Klara Sofia Karlsson, Lunda, den 30
dec., 67 år.
Karl Gustaf Lindblom, Taxinge, den 26
jan., 62 år.
Carl Fredrik Vallgren, Eskilstuna, den
27 jan., 85 år.

Linköping.
Lörd. den 18 febr. kl. 8 e. m.: Föreläsning i Församlingshemmet av Pastor
Svenfors: »Något från de blindas och
vanföras världl). Ljusbilder.
Sönd. den 19 febr.: Gudstjänst i Domkyrkan kl. 1 e. m., varefter inbjudes till
samkväm i Domprostgården.
Sönd. den 9 april: Gudstjänster kl.
12,30 och kl. 2 e. m.

Aposteln säger: »Ty att leva, det är
för mig Kristus, och att dö, det är för
mig en vinning».
Fil. 1: 21
Stockholm.
Torsd. den 23 febr. kl. 7,30 e. m. i
Engelbrekts Kyrksal (intill Engelbrektskyrkan) ·s amkväm med film och kaffe.
Tal av Pastor Kyhlberg.
Sönd. den 5 mars Gudstjänst i Oscarskyrkan kl. ' 2 e. m.
Fred. · den 24 mars i Jakobs Församlingssal, Jakobsgat. 2 (mitt emot Jakobs
kyrka): Pastor Conrad Bonnevie Svendsen . från Oslo berättar med film och
ljusbilder om :»Kristligt-socialt arbete
bland Norges döva»; ·Kaffe serveras.
(Obs.! Ändrad dag och lokal.)
Sönd, den 26 mars (i stället för den
2 april) Gudstjanst f Storkyrkan kl. '2
e. m. med predikan av Pastor Svendsen.
K. F. U. K., Brunnsg~t.. 3, kl. 7 ,30
e. m. tisd. den 14 febr.: Syster Frideborg berättar om ' Diakonissanstalten och
dess arbete. Ljusbilder. Fröken Netzel
avslutar.
Tisd. den 14 mars: Pastor Svenfors:
:»Erik Gustav Geijer».
Tisd. den 11 april föredrag med ljusbilder av Pastor Pernow: :»Bilder från
Bibelns värld».

Bibelstudium
för män hålles å K. F. U. M., Birger
Jarlsgat. 35, varje söndag kl. 10 f. m.
Före läsningar
å Dövstumföreningen kl. 7 ,30 e. m.:
·Sönd. den 19 ·febr. : Redaktör G. Fondelius: :»Något ur civilisationens histor ia». Del 2.
Sön.d. den 26 mars: Pastor Conrad B.
Svendsen: Oslo: »Norge, dess land och
folk». Ljusbilder .
Norrköping.
Sönd. den 12 mars : Gudstjänst i Hedvigs kyrka kl. 12,30. KL 2 e. m. i Församlingshemmet med föreläsning a v
Pastor Sv enfors: »Något från de blindas och vanföras värld». Ljusbilder.

Eskilstuna.
Sönd. den 19 mars efter Gudstjänsten
i Klosters kyrka kl. 1 e. m. hålles i Församlingshemmet föreläsning av Dövstummissionär P. Alfr. Persson: »Danmark och ett besök i Kongens Byl>.
Nyköping.
Marie Bebådelsedag den 25 mars:
Gudstjänst i V. kyrkan, varefter föreläsning i V. Församlingssalen av Pastor Conrad B. Svendsen från Oslo: »Något från Norges dövstumvärld».
Visby.
Marie Bebådelsedag den 25 mars hålle.s föreläsningar av Her Oskar Matthes i Fröken Elsa Gustavssons hem kl.
12 och 3 e. m. över ämnena: »Om ljus
och belysningsmedeb och :»Klimatet och
dess växlingar».
Uppsala.
Månd. den 27 mars hålles föreläsning
kl. 7,30 e. m. i Dövstumföreningen av
Pastor Conrad B. Svendsen från Oslo:
»Från Norges dövstumvärld» . .
Södertälje. - Lidin'gö.
Ä ndr ade gu ds.t jänsttider. Sönd. den 2
april i . Lidingö kyrka kl. 9,30 f. m. - I
Södertälje samma dag kL 1 e . .m.

ö vriga Gudstjänst er se de förut utsända förteckningarna för resp. distrikt.
Böcker.
»Tolv av J esu likn efo er» av Pastor
Johs. Jörgensen, Köpenhamn, med illustrationer av Vigga Chr. Hansen, finns
n u översatt till svenska och kan rekvir eras hos Pastor J. G. Malmer, Lund.
Pris kr. 1: 50.
Av »Dagens Lösen 1933» med tänkespråk för var dag under året kommer
ett antal exemplar att gratis utdelas.
Skriv till Pastor Svenfors, Vesslevägen
7, Alsten.
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