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DE DÖVSTUMMAS 

KYRKO BLAD 

Guds ord - ett ·?fus på all min väg. 

I 



L j u s. 

J 13sus sade : »Jag Cir v Cir ldens 
ljus; den sorn f öljer rnig, han 
skall förvisso icke vandra i 
?nör kr:et, uta,n skall hava li
'Vets ·ljus». 

,Toh 8: 12. 

En konung i österlandet hade 
två söner-. Han beslöt att giva sitt 

1 rike åt t; den, som var klokast av 
dem. För att pröva deras klokhet . 

~ · gav han dem vardera en lika stor 
/. summa penningar, förde de~ in i 
) · den största salen i slottet och sade 
1 till dem, att de för pengarna skulle 

köpa något, ·som ·kunde fylla hela 
salen. 

Den äldste gick till torget och 
frågade : »Vad kan man få köpa 
här, som är mycket billigt och ta
ger mycket stor plats?» - Han 
fick till svar: »Halm är det billi
gaste av allt.» För alla pengarna 
köpte han då halm, som kördes 
hem till slottet. Men det räckte 

~ · ändock inte till att fylla hela salen. 
~ · Den yngste köpte ett ljus, tände 

det och satte in det i salen. Och 
, se, dess ljus· fyllde hela salen och 

\ · lyste in i varje vrå. - Han visade 
' ' sig vara klokast och fick sedan 

bli konung i . det riket. 
Gud har givit oss alla ett litet 

kapital, som yi skola använda på 
bästa sätt. Det är våra anlag, vår 
kraft och v~rt förstånd. Hur har 

du använt dem? Det är många 
människor, som har köpt bara 
halm, det betyder här tomma njut
ningar och grannlåt, som inte har 
något värde. De viBe fylla tom
heten i själen, precis som den ' 
äldre · brodern med· halmen - ville 
fylla den tomma salen. Men det 
var inte nog._ Pengar och .nöjen är 
inte heller nog för att en männi
ska skall fä riktig glädje i sitt 
hjär ta. Det är lika tomt och fat
tigt på glädje och frid som förut. 

Men om du anväriaer det som 
Gud har givit dig, s~ som den yng
re brodern gjorde och försöker 
skingra mörkret omkring dig ge
nom vänlighet och kärlek, genom 
att . tjäna och hjälpa så mycket du 
kan, då fylles ditt. eget liv av ljus 
och glädje. Och det är detta Jesus 
kan och vill giva oss alla. Han 
kallar sig världens ljus, livets ljus. 
Följa vi honom och låta vi hans 
ord, som vi ha i Bibeln, lysa upp · ~ 
vårt liv, då behöver vi aldrig 
vandra i mörker. 

Dagar komma, dagar flykta; 
H åll dig vid Guds ord och säg: 
Det ä r mina fötter s lykta 
Och ett ljus på all min väg. 
Hav din lust i detta ord, 
Som av ålder på vår jord 
Mänskors tröst och frid beredde 
Och till himmelen : dem ledde. 

· · Sv . Ps 500: 5. 
I 

I , 

Mitt ljus slockna? - Aldrig? 

En fyrvaktare blev en gång till
frågad av en man, om det inte var 
ett svårt arbete att sköta ljuset i 
fyrtornet. Det var på den tiden, då 
man icke hade så säkert ljus som 
:nu. 

»Tänk», sade mannen till fyr
vaktaren, »om ljuset slocknade?» 

»Om ljuset slocknade», svarade 
fyr:vaktaren »då skulle ju båtarna, 

som passera, förlisa. på klippor och 
skär och människoliv gå förlorade. 
Skulle mitt ljus få slockna? - Nej, 
aldrig!» . 

Så talar en man, s~m har blivit 
l 

satt att vårda ett brinnande ljus, ! ~ 
och som förstår sitt ansvar och 
har fattat sitt beslut: att vara tro- 1; 
gen i tjänsten. ! ~ 

Kära vänner! -Om ljuset ~~~n-~. 1 



Gua ·-är tänt i er själ, så kom. ihåg, 
att. det Jjuset måste hållas brin
:riånde :·_ ·det måste vårdas i tro-
het och under. ansvar ---- både · för 
eder egen skull och för deras, som 
§e på e'd~r...!._ _____ --·-·- _ -··· _ _ __ _ 

Ett släckt ljus .med en rykande 
veke är en sorglig syn. En män- · 
niska, som inte längre bryr sig om 
att tjäna Gud ~- en ännu- sorg
l:ig~,re. · .. . · · · 
· - -Så : fatta 'då ditt beslut, vad än 
andra . må t;inka, . och sag med bön 
lil_l Gud: >>: Måtte mitt ljus aldrig 
slockna!» · 
. Öch du måste hålla det brinnan
de också f pr att hjälpa andra. Lik
som du ser. på andra, så ser andra 

på dig. Vi männ1skor ha så lätt 
.a.tt ta efter, va.d andra---gö:ra-~ 
både i ont och gott. . 

för.sök ·du att vara · ett gott ex,;. 
empel i allting. 
_ _Håll ditt ljus brinnande, annars 
kan det gå illa för an.dra, som se 
på dig. Säg också härvidlag med 
bön till Gud : 
»Måtte mitt ljus aldrig slockna!» 

Och Han .Som saäe: ;>Jag är väri~ 
dens ljus», kom ihåg,- att han all
tid ser på dig. Från Honom ' kall 
du inte fly undan. Hans blicl~ föl:
jer dig - det är den bästa hjälpen 
att hålla ljuset brinnande. ~ » M-itt 
ljus slockna? - Aldrig!>» · · · 

(Efter Norsk Gulteb,lad). ·: 

Din dagliga kamp. 
För länge s~dan levde . en munk, 

som ailtid ' klagade över -att' han 
V.ar så. trott . . 'En dag frågade man 
honom, varför ·han alltid var så 
mycket tröttare än and:ra. 
· »J.o», svarade 'mmiken, »jag har 

var dag så mycket att göra, så att 
·mina · kraft.er · räcka -inte till.- Om 
inte Guds nåd stärkte mig, skulle 
jag alldeles .dµka .~nder~ · . 
<' Jag J1ar två 'falkar ,att tämja, 
två harar att h_ålla· ti1lbaka, tva 
sparvhökar att d<ressera, en orm 
att betvinga, ett lejon att kuva och 
en sjuk att vårda.» 

Då man inte förstod, vad han 
·menade, svarade . han: >~De två 
:falkarna äro mina ögon, sorp jag 
måste bevara, så att de inte fatta 

·För peng:a.r kan man få allt, även 
,. Mat ---- men icke aptit. 

Medicin __:_ men ioke hälsa. 
'Säng ~ men icke somn. 
Böcker · - men icke klokhet. 

~NÖj·en - men icke livsglädje. 
Kamrater - men icke vänner. 

---· Rykte-·-=--men icke -ara. .. 
.. :··f;ö.r -P1engar kan man få skalet 
av allt ~ men icke kärnan. 

behag till något, som kan skada 
min salighet. De två hararna äro 
mina fötter, som gärna vilja ·löp,a 
syndens vägar; de två sparvhökar
na äro mina händer, som jag måste 
dressera-tiU arbete ; ormen är min 
t_unga, som jag ständigt måste 
tygla, så att den inte talar ont; 
lejonet är mitt hjärta, med vilket 
j äg måste _ligga i ständig kamp, 
och den sjuke ·är min kropp, som 
alltid fordrar vård. ;Men allt detta 
tröttar dagligen ut mig. 

Om alla människor så bekäm
pade frestelsen · och det onda, då 
skulle tiden bli bättre använd ef
ter Guds vilja och alla mycket lyck:. 
ligare än nu. , 

Till de svensktalande dövstum
ma i Norra Finland kommer de 
Dövstummas Kyrkoblad att från 
och med detta nummer sändas ge
nom pastor J. Kar hu i -Uleåborg. 
Vi sända våra stamfränder en 
vaTm hälsning och uttala en för
hoppning, att bladet fär bli till 
till glädje · och välsignelse. ' 

- -



AVLIDNA. 

Emil William Klasson, Stockholm, den 
16 dec., 29 år. 

-Per August Andersson, Risinge, den 25 
dec., 68 år. 

Gudstjänster. 
F ö r s t a d i s t r i k t e t. 

FEBRUARI. · 

Lörd. 3: Lidingö, Kyrkan kl. 5. 
Sönd. 4: Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 

(Obs. tiden!) 
Sönd. 11: Eskilstuna, Klosters Kyrka 

kl. 3,30. 
Månd. 12: Stockholrn, S :t Görans Kyrk-

sal kl. 7 ,30. 
Lörd. 17: Katrineholm, Kyrkan kl. 11. 
Lörd. 24: Mjölby, Kyrkan kl. 4. 
Lörd. 24: Linköping, Församlingshem

met kl. 7,30. 
Sönd. 25: Linköping, Domkyrkan kl. 2. 

MARS. 

Enköping d. 3, Stockholm och Uppsala 
d. 4, Vadstena od1 Motala d. 11. 

S. G. · S v e n f o r s, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31. 

Stockholm. Församlingsafton hålles i 
Kyrksalen intill S :t Görans Kyrka 
(spårvagnslinje 11) månd. d. 12 febr. 
kl. 7,30. Fru pastor Ingegärd Skoglund 
berättar om »Vandringar i Rom», med 
·1jusbilder. Tal av kyrkoherde Lju!!ge. 
Samkväm och kaffe. 

K. F. U. K., Brunnsgatan 3, tisd. d. 
20 febr. kl. 7,JJO e. m. :»Skildringar från 
Frälsningsarmens slumarbete» av major 
Malin Hägglund. Ljusbilder. - Avslut
.ning -av övers~e Signe Holmgren. 

F e m t e d i s t r i k t e t. 

·FEBRUARI. 

Sönd. 4: Örebro, N. Församlingshem
met kl. 11. 

Sönd. 11: Karlstad, Domkyrkan kl. 1. 
Nattvard. 

Sönd. 18: Torsby, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 

Sönd. 25: Kumla, Kyrkan kl. 12,ao. 

MARS. 

'Sörid. 4: Örebro, N. Församlingshem
met kl. 11. 

Sönd. 11: Lindesberg, Kyrkan kl. 1,ao. 
Nattvard. 

C ,a r l-Å k e A r e s k o g, 

Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 78. 

Axel Emil Svensson, Skåre, den 7 jan. 
1934, 67 år. 

Karl Magnusson, Stockholm, den 9 jan., 
79 år. 
Herren skall vara ditt eviga ljus, och 

dina sorgedagar skola hava en ände. 
Jes. 60: 20. 

Föreläsninga ... 
F ö r s t a d i s t r i k t e t. 

Stockholm å Dövstumföreningen, Up
landsg. 7, sönd. d. 4 febr. k1. 7,~o: Pas 
tor Svenfors: »Insekterna som männi
skans vänner och fiender». Ljusbilder. 

Eskilstuna i Klosters Församlingshem 
sönd. d. 11 febr. efter gudstjänsten: Fru 
Vilma Renner: »Något om takt och god 
ton». · 

Linköping i . Församlingshemmet lörd. 
d. 24 . f.ebr. kl. 7,ao: Pastor Svenfors: 
»Något om flygkonstens utveckling». 
Ljusbilder. 

Femte distriktet. 

Örebro å Dövstumföreningen, Drott
ningg. 32, lörd. d. 17 febr. kl. 7: Döv 
stunilärare L. Carlsson: »Svenska nä
ringar». Tolk: H. Zommårin. 

Kopparberg å · Folkskolan sönd. d. 25 
febr. kl. 11,30: Dövstumlärare H. Zom
marin: »Djur i skogen». 

FRI RESA 

till närmaste gudstjänstplats kunna fat
tiga dövstumma inom första och femte 
distriktet erhålla ur Thore Lindbergs 
fond om begäran härom: göres till pas 
tor. Även den som bor på platsen men 
är gammal eller sjuk kan få åka bil 
till kyrkan. 

Om fattig dövstum önskar deltaga i 
Nattvardsgdng kan fribiljett å järnväg 
erhållas till närmaste plats för Natt
vardsgång. Skriv härom i god tid förut 
till pastor. 

Till pastor Sven/ ors bostad reser man 
med spårvagnslinje 12 från Tegelbacken 
till Alstenstorgs hållplats. Därifrån går 
man örnbogatan-Åsbacken-Vesslevä
gen 7. Vid tilltänkt besök är bäst att 
först låta pr telefon efterfråga, när be
sök kan s'ke. 

KOM I RÄTT -TID till gudstjänst 
och föreläsning! 

GilStaf Lindströms Boktryckeri, Stockholm 1934 


