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DE DÖVSTUMMAS 

KYRKOBLAD 

Storkyrkan i Stockholm. 

Vi tänka,, o Gud,, på din nåd,, 

när vi stå i ditt tempel. 

~----Ps-.48:10._._ll 



0 

Kyrkans predikan. 

På en vid bch -öppen: .;plats rigger· 
hembygdens llkyrka. ·Våra- fäder 
byggde den. De kände, att de be
hövde· efr särskild plats, där de 
kunde få möta Gud. Och därför 
byggde de sin kyrka stor och vac
ker. Guds hus skulle vara ett här
ligt tempel. Och det var för dem 
ett (kärlekens och fridens hem -
en avbild av det himm~lska hem:.. 
met. Med glädje i _hjärtat-vandra-
de de dit. · 

Det är inte så ofta den dövstum
me kan få vandra upp till kyrkan. 
För många blir det inte mer än en 
eller ett par gånger om; året, ja, 
kanske inte ens det. Och ofta mås
te han fara lång väg för att få va
ra med om en gudstjänst, som 
tecknas på hans eget språk. Men 
den dövstumme förstår tecken
språkets predikan överallt ute i li
vet. Och var gång han ser ett 
kyrktorn resa sig mot himmelen, 
så får han komma ihåg, att dit upp 
till Guds himmel kunna vi alla få 
komma. Dit vill kyrkan visa oss 
vägen. ·Och när han kommer in i 
kyrkan, predikar allt därinne med 
tydliga tecken om Gud och hans 
nåd. IIite minst talar korset, som 
ffnns i alla kyrkor, om Jesu kär
lek. Där i templet är Gud oss sär
skilt nära. Där möter han var 
och en, som ·söker honom. Där 
inne är ro och frid~ Där ute i värl-

H erre, jag har din boning 
kär och det rum, där din här-
lighet bor. (Ps. 26 : S.) 

den är så mycket, som jäktar och 
oroar oss. , 

Jag har ofta hört berättas om 
dövstumma, som mycket ofta är 
med i kyrkan vid 'de hörandes 
gudstjänster. · Varför? Inte kan 
han kanske följa med så mycket, 
av vad prästen säger, men jag tän
ker mig, att hela stillheten och an
dakten och högtidligheten tydligt 

. nog talar om glädjen och friden 
, hos Gud. 

Men särskilt är den dövstumme 
inbjuden till sina egna gudstjäns
ter. Nog kanske en och annan tyc
ker, att prästen inte tecknar så 
bra. Men jag ·vet, att den som 
kommer med öppet hjärta - inte 
i nyfikenhet eller med misstänk
samhet - han; får alltid något till 
föda för sin själ. Och hans tan
kar riktas från det jordiska till 
det, som är himmelskt och evigt. 
- Försök då att få bort allt, 
som vill hindra från att kom
ma till gudstjänsten. Jag vet nog, 
att det kan finnas många hinder. 
Men om man v i 11, går det nog 
.bra. Och glöm framför allt inte, 
att det är Gud, som inbjuder dig 
till gudstjänsten. Det är han, som 
väntar på dig! · Skall han få vänta 
förgäves? En dag är det för sent. 
Din själ behöver Hans ord! -
»!Herre, en dag i dina gårdar är 
bättre än eljest tusen.» · (Ps. 84: 
11.) .. 

Hjärtats tempel. 
Det finns i Paris ett härligt tem-· 

pel, den berömda Notre Dame-kyr
kan. Men en gång under den stora. 
revolutionen på 1700-talet blev den 
vanhelgad på det förskräckligaste 
sätt. Bilden av Maria, Jesu mo
der, ersattes med »förnuftets gud-

inna». Altarlj,usen belyste bilder 
av filosoferna Voltaire och Ros
seua. I stället för psalmer sjöng 
man råa soldatvisor. Ja, man an
vände till och med kyrkan till 
danslokal. 

·Vi tycka, att allt sådant är 



hemskt och rått. Men det finns Ja, har icke lättsinne och syn
ett tempel, en ' helgedom, på myc- diga tankar ofta ·nedsmutsat hjär
ket närmare håll, som också ofta tats helgedom? · Har vi· inte siar
skamligt vanhelgas. Det·är vårt vat med bibel ·och bön? Ha. vi inte 
~ g e_.t h j ~ r t a. L T:y __ _v_å:rLhHtr_ta ____ _ ipå_P:g~l!,-~g-~~~-J;-~p]:t~L ~iLget_ inte 
skulle vara som ett tempel, där är så farlfgt .m,ed synd~n r Kanske 
Gud ärades och tillbads. Men hur hjärtat~ portar få , stå öppna för 
är det? vad som'belst. Aldr1g 1i':t· där -still-

Har inte »förnuftets gudinna» i h.et, bön och anqakt. AJd:['.ig göres 
stället mången gang blivit till~ där rent, uta~ syndens smuts får 
bedd? Vi ha tänkt eller sagt med '?"ara kvar . . 
hjärtat · fullt . av högmod: Jag Jesus vill rena d~tt hjärtas tem
med mitt . förstånd, jag behöver pel ! -1;\ll s~uts vill .han ,ta bort?· 
inte Gud, jag kan, jag förstår... ~~1!- v1l~ gora det lJust o~h gott_ 
Och hur ofta ha vi inte litat mer darmne · 
på människor än på .Gud, liksom Ack, Herre Jesu, hör min röst; 
bilderna av de båda filosoferna Gör dig ett tempel i mitt brfäit, 
fingo tränga undan den korsfästes Uti mitt hjärta bliv och bo, 
bild från altaret? · Så har jag tröst och evig :ro! 

(Sv. Ps. 63: 13.) 

Ett löfte. 
En sjökapten omtalade en gång 

i en järnvågskupe,, .hur hans far
tyg hade förlist, och .hur han en

. sam blivit räddad. Han hade fle
ra timmar hållit. sig fast vid en 
planka. 

De medresande förvånade sig 
över, att han kunde omtala en så 
underbar räddning och andå sluta 
varje mening med en svordom. 

»Förlåt», sade en av de resande, 
»att jag gör en fråga. När kap
ten låg där i vattnet, lovade ni då 
inte Gud, att om Han räddade er, 
skulle ni börja ett -nytt liv?» · 

»Det .angår er inte»~ svarade 
kaptenen förargad. 

Resan fortsatte under tystnad, 
men nästa morgon b.lev mannen 
uppsökt av kaptenen . . Han stod 

där med tårar i ögonen. Han· sa
de: »Jag har i natt inte sovit- en 
blund. Jag blev förargad på er i 
går. Men nu har jag kommit för 
att be er 'om förlåtelse. När jag 
låg. i vattnet och höll fast i plan
kan, då lovade jag verkligen Gud, 
att ja·g skulle leva ett bättre liv, 
om han räddade mig . . Det har jag 
inte gjort, som ni förstår. Men 
med Hans hjälp vill jag hädanef
ter göra' det.» 

Kanske du, som läser detta, nå-
. gon gång varit i nöd och då givit 
Gud ett löfte att omvända ditt 
hjärta och leva ett gott och rätt
färdigt liv i tro på honom? Du 
har väl inte glömt löftet? 

Några ·ordspråk. 

Den, som vet mycket, är öd
mjuk; den,. som vet litet, är hög~ 
modig. 

Bättre är något litet med Her-· 
rens fruktan än en stor skatt med 
oro. 

Den, som är försumlig i_ sitt ar-

bete, hari är en broder till rövaren. 
Ett gott namn är mer värt än 

stor rikedom, ett gott anseende är 
bättre än silver och guld. 

Herrens namn är ett starkt 
torn; deru rättfärdige hastar dit. 
och varder beskyddad~ 



AVLIDEN. 

Änkefru Anna Josefina J oh:;insson, 
Stockholm, den 14 maj, 64 år. 

Men, Jesu, under dagens lopp 
Låt mig din nåd förnimma. 

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

JUNI. 
Fred. 1. Norrtälje, Kyrkan kl. 1. 

Nattvard. 
Lörd. 2. Enköping, Kyrkan kl. 2. 
Sönd. 3; Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 

Södertälje, Kyrkan kl. 4,30. 
Torsd. 7. Reijmyre, Kyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
Fred. 8. Torpa, Björkvik kl. 2. Sam

ling vid hamnen i Tranås 
kl. 12. 

Lörd. 9. Tjällmo, Kyrkan kl. 11. 
Nattvard. 

Sönd . . 10. Åtvidaberg, Kyrkan kl. 12,30. 
Onsd. · 13. Värmdö, Fredriksborg kl. 

. 12. 
Sönd. 17. Köping, Kyrkan kl. 2. 
Sönd. 24. Sigtuna, Mariakyrk~n kl. 

12,30. 
Onsd. 27. Malmköping, Kyrkan kl. 

4,30. Nattvard. 
Lörd. 30. Ljusterö, Kyrkan kl. 4. 

JULL 
Lörd. . 7. Västerås, Domkyrkan kl. 

3,30. 
Sönd. · 8. Stockholm, StorK:yrkan kl. 2. 

Tumba', Prästgården kl. 4. 
Sönd. 15. Väddö, Kyrkan kl. 4,30. 

S. G . . Sven fors, 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31. 

F e m t e d i s t r .i k t e t. 
JUNI. 
Månd. 4. Filipstad, Kyrkan kl. 3. 
Tisd. . 5. N orr:a Rada, Kyrkan kl. 5. 
Onsd. 6. Dalby, Kyrkan kl. 5. 
Torsd. 7. Södra Finnskoga, Kyrkan · 

kl. 10. 
Vitsand, Kyrkan kl. 5. 

Fred. 8. Torsby, Församlingshemmet 
kl. 10. 
Sunne, Kyrkan kl. 4. . 

Lörd. 9. Gräsmark, Kyrkan kl. 10. 
Bogen, Kyrkan kl. 4. 

Sönd. 10. Arvika, Församlingshemmet 
kl. 1. 

Månd. 11. Charlottenberg, Pastorsex-
peditionen kl. 11. 

Torsd. 14. Blomskog, Kyrk~n kl. 5. 
Fred. 15. Långserud, Kyrkan kl. 5. 
Lörd. 16. Säffle, Betlehem kl. 5. 
Sönd. 17. Karlstad, Församlingshem

met kl. 11. 
Månd. 18. Kristinehamn, Kyrkan kl. 

11. 

Och kom till mig med saligt hopp 
Uti min aftontimma! 
När mig du bliv! 
Är du mitt liii, 
Blir döden ock min vinning. 

(Sv. Ps. 461 : 8. )< 

JULI. 
Sönd. 8. Örebro, Församlingshemmet 

kl. 11. utfärd. 

D a I ar n a. 
JUNI. 
Onsd. 2·0. Ludvika, Kyrkan kl. 12. 

Borlänge, Föreningslokalen i 
Domnarvet kl. 4. 

C a r l-Ä k e A r e s k o g, 
Sturegatan· 18, Örebro. Tel. 54 78. 

N o r r a ä r k e s t i f t e t. 
JUNI. 
Månd. 4. 
Tisd. 5. 

Onsd. 6 . 

Lörd. 9. 

Å rsunda, Kyrkan kl. 4. 
Ockelbo, Kyrkan kl. 11.. 
Hofors, Kyrkan kl. 4. 
österlövsta, Kyrk.an kl. 11. 
Tierp, N athanaelskyrkan kl. 
3. 
Gävle, Heliga Trefaldighets 
Kyrka kl. 11.- (Pastor Ek
man med rektor Zommarin 
som tolk.) Nattvard. 

Föreläsningar. 
F ö r s t a d i s t r i 'k t e t. 

Motala å Blå Bandet den 10 juni kl. 
4. Fru Vilma Renner: »Jonas Ahlströ
mer>>. 

Köping i Församlingssalen den 17 
juni efter gudstjänsten. Herr 0. Mat
thes: »Om havet och människans kamp 
att betvinga det». 

Visby i Församlingshemmet den 15 
juli kl. 1 och kl. 4. Dövstummissionär 
P. Alfr. Persson: »Tomas A. Edisomr 
och »Danmark och ett besök i Kongens: 
By». 

Norrköping-Linköping. I Vreta Klos
ter i samband med utfärd den 29 juli. 
Dövstumlärarinnan Ruth Brinkman:: 
»Något om Linköpingstraktens saga och 
historia». 

S j ä t f e d i s t r i k t e t. 
U psala å Dövstumföreningen den g 

juni kl. 8. Dövstumlärare Zommarin :
»Djur i skogen». 

Gävle å Dövstumskolan den 9 juni: 
~I. 7,30. Dövstumlärare Zommarin: »Bo
liden». 

Borlänge i Barkargärde skola den 1~ 
juni kl. 12,30. Dövstumlärare Zomma
rin: »Vårt dricksvatten». 

Nästa nummer av Kyrkobladet utkom
iner den 1 augusti. 

Gustaf Lindströms Boktryekeri,.S.tockholm 1934 




