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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

' Kom.men till mig -

och i skolen finna ro till edra sj älar".
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En kristens hjärta

Om ock det mitt

på. rOSO'r gå'r

under korset står. ,
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V id den tiden tog J esus till sig
de tolv , och . sade tjll :dem :. »Se,
vi gå nu upp : till Jerusalem; och ·
allt skall fullbordas, som genom
profeterna ·ä r skrivet om märiniskosonen. -Ty han skall bliva överlämnad åt hedningarna ·och b·~iva
begabbad och skyrnfnd och bespottad, och de skola gissla .honom och
döda honom. M en på tredje dagen
skall han uppstå igen.» . (Duk . .

•

'

(!, ,.

Kristus till Jerusalem? Är du ,
rädd för fastlagstiden? Skall du
under ·denna tid "fly bort med dina
tankar för att slippa den allvarliga vandringen? Om du gör det,
skall du förlora mycket. Nej, du
måste vara med ! Du skall få se,
att under den vandringen komma
stjärnor att lysa över vägen, stjärnor, som du ej riktigt sett förut.
Du skall· få se en kärlek lysa :mot
18: 31-33.)
)
dig, ·så ren och så stark, att du icke
.
.
kan annat än följa med . . Kristus,
Dessa Herrens Jesu egna ord till som .går framför oss, han ·älskar
sina lärjungår kunna sättas· såsom . dig mer än någon annan kan älska
en överskrift 'över ·f astlagstiden, . dig. Han är ute på denna vandring
som nu liar kom~it: »Se~ ...vi. gå nu · just för din skull. , Han vill taga
upp till Jerusalem'.» Under fast- bort allt som kan trycka dig och
lagstideri -skola ·:vi med våra tankar · göra dig sorgsen. Han vill giva
följa Herren Kristus, då ·han . går . dig trygghet, frid och glädje. Så
t ill Jerusalem för att lida och dö. följ · honom ·då! Ja, må vi alla unVi skola ~ se honom, · då han tålig der denna fastlagstid hålla oss tätt
och stilla står inför domstolen. ,Vi intill Herren Kristus själv! Må
skola va'r a ,.med . honom, när han vi .vane dag tänkivpå, att Han fick
hånas ·och 1örn~krönes, när han lida ' för våra synder:·s skull! Och
gisslas och föres ut till .Golgata för detta gjorde han villigt och stilla,
att dö . . Vi skola lyssna till hans därför att han ·älskar oss alla så
ord, då ·han ·talar om lidp,ndet, om mycket. »Såsom Jesu kärlek var,
aldr~g någons ·varit har. » . Vi knäpdöden och om det eviga livet.
Ofta ·är det så att- människorna . pa· våra fhänder, vi· lyfta våra ögon
vilja vara med-' på vandring·ar och : upp mot bergen kring den heliga
samlas, l där man får . sj qnga och stadeJ}. Vi vilja följa honom, som
skratta och· ha roligt . . Därom talar går att lida för vår skull!
2lla nöjes-· och danstillställpingar,
som så - ofta;...anor-0-n.as. - ·~M,~n- -den Se, vi g~ upp till ·Jerusalem, ,
tysta, stilla vandringen till och till staden den evigt klara !
från kyrkan tycka de icke om. Säg, Oss Frälsaren sagt, att, där han är,
är du rädd .för vandringen med vi skola med honom vara.

.
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Vad har det kostat Jesus Kristus att bliva
min frälsare och herre?
Ett får i den stora hjorden hade
en dag kommit efter. Hur detta
kunde hända, är det icke lätt att
säga.
Kanske hade det blivit
skrämt av någonting. När kvällen
och mörkret kom, var det långt
borta från herden och hjorden.
Det hade gått vilse. Då herden på
aftonen räknade sina får, fann
han, att ett saknades. Den natten
sov han icke lugnt. Han kunde
icke glömma det förlorade fåret.
Så snart det började bliva ljust
på morgonen, skyndade han sig ut
för att söka efter det. En vän fick
då taga hand om de andra fåren.
Den gode herden gick timme efter
timme omkring och sökte. Men
all hans möda synes förgäves. Solen stiger högt på himmeln, hettan
bränner, intet bröd har han med
sig, intet vatten att släcka sin törst
med. Men han fortsätter ändå att
söka. Slutligen tycker han, att
han hör ett svagt ljud av jämmer.
Han skyndar åt det håll varifrån
ljudet höres. Där nere i en bergsskreva ligger det stackars djuret.
Under nattens mörker har det
störtat ned och skadat sig illa.
När det hör herdens vänligt lockande röst, får det liv . på nytt. .
Det ser på sin herde, såsom både
det om hjälp. Men det är icke lätt
att komma fram till fåret. Herden måste sätta sitt liv på spel.
Men han är icke rädd. Han tvekar

icke. All hans kraft och skicklighet behövs för att komma ned i
bergsskrevan. Men han .lyckas.
Hans . kläder äro sönd.e rsli tna.
Hans fötter blöda av törnena och
de vassa .stenarna. Men han är
glad - fåret är återfunnet! Nu
vilar det i sin herdes famn. Till
sist lyckas ha natt få upp fåret ur
bergs.skrevan. Sedan bär han det
på sina axlar ända hem till fårahuset. Men själv. är han alldeles uttröttad.
Den gode herden satte sitt liv
på spel för fårets skull. Vår
herde, Herren Jesus Kristus, har
icke bloft satt sitt liv på spel. Han
har givit sitt liv i döden för vår
skull. Vi kunna nog aldrig riktigt
förstå, hur mycket Herren Kristus
älskar oss. Han offrad.e sig själv,
för att vi skulle få frid. Han gav
sitt liv för att vi skulle frälsas
ifrån synd och död och ärva det
eviga livet hos Gud, vår Fader,
som är i Himmelen.
Därför må vi tillbedja och lovsjunga:
»Guds rena Lamm, oskyldig .
på korset för oss slaktad,
alltid befunnen tålig,
ehur du var föraktad,
vår synd du ·haver dragit
och dödens makt nedslagit!
Giv oss din frid, o Jesu!»
(Sv. ps. 9 1.)

J. J-n.
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En passionspsalm.
På 1600-talet levde i Schlesien i
Tyskland en präst, som ägde stor
begåvning som skald. Redan som
skolpojke hade han författat mycket och skrivit vers. Hans namn
var Johannes Heerman.
Under det trettioåriga kriget
fick Heerman, liksom många andra
evangeliska präster, lida mycket.
Tre gånger förstördes hans hem,
och han förlorade allt han ägde.
Med kriget följ de också svåra
sjukdomar. Dessa härjade svårt
i hans församling och i hans familj. Hans egen älskade hustru
dog plötsligt. Och själv var han
hela sitt liv sjuklig. Särskilt svårt
led han av en halssjukdom, som
hindrade honom att predika i sin
församling de sista 11 åren. Men
mera lidande skulle han få genomgå. Hans egen son lät lqcka sig
över till den katolska kyrkan och
bliva katolik. Till slut återvände
sonen till fäderneslandet och den
evangeliska kyrkan. Men han kom
tillbaka döende. Man säger, att
katolikerna hade givit honom gift.
Kort därefter dog han. Senare,
fyra år efter sonens döq, fick
Heerman själv lägga sin trötta
kropp till ro år 1647.
Under alla sina lidanden sökte
pastor Heerman tröst i Guds ord.
Han läste också många fromma lärares böcker. En gång läste han
ett stycke i en bok av kyrkofadern
Augustinus. Detta grep honom
starkt. Han_ läste bl. a. följande:

»Om någon ond tanke faller mig
in, tager jag min tillflykt till
Kristi sår. Mot allt som vill fördärva mig, finner jag icke något
kraftigare läkemedel än Kristi sår.
All min förtröstan sätter jag på
min Herres död. Hans död är min
förtjänst, skydd och hälsa, liv och
uppväckelse från döden. Om han,
barmhärtighetens Herre, är hos
mig, då är jag själv trygg.»
När Heerman hade läst dessa
Augustinus ord, satte han sig ned
och skrev en av sina mest innehållsrika och vackra psalmer. Den
psalmen har sedan givit tusentals
människor tröst och hjälp i lidandet och sorgen. Den har skänkt
åt många hjärtan en helig andakt
inför korset.
Så sjöng han :
Jesu, djupa såren dina,
dina kval, din bittra död
giva i livsdagar mina
tröst i kropps- och själanöd.
Faller något ont mig in,
tänker jag på pinan din ;
därutav kan jag väl hämta,
att man skall med synd ej skämta.
Det var omkring den tid, då sonen dog, eller strax därefter, som
Heerman författade denna psalm.
Redan på 1600-talet översattes den
till svenska språket. Slå nu upp
din psalmbok, psalm 77. Där finner du den gripande och sköna
passionspsalmen !

Använd vingarna.
En man kom hem från en lång
sjöresa, berättar Skovgaard-Petersen. Under hemvägen från Island, berättade han, hade de haft
några levande örnar med på båten. Men en av dem drunknade
under resan,

EJ1 örn drunkna! Det var mycket märkvärdigt. örnarna kunna
ju flyga över de största hav. Voro
den stackars örnens vingar kanske brutna? Nej, men alla örnarna, som voro med på båten, hade
växt upp i fångenskap. De hade
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aldrig lärt sig flyga. Under sjöresan blev en av dem utsläppt på
däck. Först vandrade han helt
lugnt omkring. Sedan hoppade
han upp på relingen. Han spände
ut sina vingar och svävade i sned
linje ned mot vattnet. Han kunde
icke hålla sig kvar uppe i luften.
Snart låg han i vågorna. Då förstod han, att det var farligt. Förtvivlad slog han med vingarna.
Men vingarna kunde icke bära honom. De voro för svaga. Han
flaxade, men kunde icke komma
upp ur vattnet. Vågorna togo honom.
Så går det i många människors

liv. Gud har givit oss vingar, som
äro starkare än örnens. Det är
trons och bönens vingar. Med dem
kunna vi lyfta oss in i en värld,
där varken synd eller död kunna
nå oss. Men många människor använda aldrig de vingarna. Så en
dag kommer döden. Då förstå de,
att det är någonting farligt. De
bliva förtvivlade och försöka att
lyfta sig upp till Gud. Men nu
kunna ej vingarna bära. Därför
må vi nu, medan vi ha tid, öka
vår tro och flitigt bedja till vår
himmelske Fader. Då skall Han
till sist taga emot oss i sin H immel.

Skruven an en gång.

!

Vi talade i förra numret om den
lilla skruven, som blev så förvånad
över, att det var så betydelsefullt,
vad han gjorde. Och vi sågo, att
det var på samma sätt med oss
människor. Våra handlingar, våra
ord betyda ofta mer än vi tro, och
därför är det så ansvarsfullt att
leva. Människor tyeka ofta, att
det vore bra, om man sluppe tänka
på ansvaret och finge leva hur som
helst, fria från allt -ansvar.
Den lilla skruven kände sig
stolt över att vara så där betydelsefull, och han lovade, att inte
lossa på sig utan sitta kvar på sin
plats. Nu ville jag tala om vad
man kallar ansvarets rikedom, d.

v. s. huru man kan känna glädje
och stolthet över att man har ansvar. I stället för att vilja slippa
ifrån ansvar, borde vi därför vara
stolta över detta ansvar och icke
svika detsamma.
Två unga män arbetade på samma kontor. En gång hade chefen
ett viktigt arbete, som skulle utföras. Han tänkte då på de båda
männen. Om den ene tänkte han :
»Han duger inte, jag vågar inte
anförtro honom ett sådant ansvarsfullt uppdrag». Men så tänkte han på den andre: »Han är visserligen ung och in te så erfaren,
men det är en duktig karl, och
han är energisk och släpper inte
taget». Och denne fick uppdraget.
Han måste arbeta både nätter och
dagar, och det vilade ett stort ansvar på honom, ty det gällde stora
värden. Den andre hade det under
tiden ganska bekvämt och slapp
ifrån allt ansvar.
Men vilken av de två männen
skulle du helst vilja likna? Den
ene fick arbeta hårt, men man ansåg, att 'han var en duktig karl.
Den andra slapp lindrigt undan,
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men han fick det betyget, att han
var· oduglig.
Vi tycka kanske ibland, att det
är skönt att inte ha alltför mycket
arbete. Det är dock dumt att tänka så, ty en frisk människa är inte
nöjd, om hon inte har fullt upp
att göra. Vi tycka inte heller om
att bli ansedda för odugliga, och
därför bleve vi nog inte glada, om
vi sluppe allt ansvar, ty det skulle
betyda, att vi inte vore dugliga
nog att bära ansvaret.
Om en häst sparkar ihjäl en
människa, så ställer man in te
hästen till ansvar för det, men om
en människa slår ihjäl en annan,
så blir hon ställd till ansvar inför
domstol. Varför är det så olika?
Jo, därför att människan har fått
förstånd, så att hon vet, att hon
måste ansvara för sina handlingar.
Den som vill draga sig undan allt
ansvar, han förstår inte, att han
därmed avsäger sig denna människans högre ställning. Han kan
inte heller komma sig fram här i
världen. Det blir inte något av honom, ty den som vill komma framåt här i livet, han måste vara redo
att ta på sig mer och mer ansvar.
Ju »högre upp_» i samhället någon
kommer, dess tyngre ansvar vilar
på honom. Ingen har större ansvar än konungen och hans ministrar.
En ung sjöofficer skrev en gång
till sin konfirina tim:islärare och berättade med stolthet, att han första
gången ensam haft vakten på kommandobryggan på pansarbåten
»Sverige». Det var nog inte så
litet oroligt att bära ansvaret för
hela den stora pansarbåte.n, men
inte hade hai1 vefat slippa ifrån
detta ansvar. Nej långt därifrån !
Det var .i u ett bevis på, att han
dug·de till någonting.
Nu vill jag till sist tala om det
största och ärofullaste ansvar, som

en människa kan få. Därom skriver aposteln Paulus i 1 brevet till
Timoteus 1 : 12 : »Vår Herre Kristus Jesus, som har givit mig kraft,
tackar jag, för att han har mig i
sin tjänst och funnit mig vara förtroende värd.»
Detta räknade Paulus som sitt
livs stora rikedom och ära, att
Gud ansåg honom värd att bära
ansvaret att vara en kristen medarbetare. Det ville han sannerligen inte slippa ifrån. All sin kraft
och hela sitt liv gav han för att
kunna fylla detta ansvar. Och när
han fick lida förföljelse, hugg och
slag, så tyckte han, att det var något riktigt ärofullt. Och visst hade
han rätt! Visst var Paulus lycklig,
som fick känna sig vara en Kristi
medarbetare, som Gud funnit vara
värd detta förtroende.
Men det är ej bara Paulus, som
Gud vill hava till medarbetare.
Han har tänkt, att du och jag också skulle bli medarbetare åt honom.
I ditt hem, bland dina
kamrater, på din arbetsplats vill
han, att du skall vara hans ombud, hans medarbetare. Så stort
förtroende har han .för dig. Men
du förstår, att det är ett stort ansvar att ha fått ett sådant förtroende. Det vore ju skam att svika
hans förtroende till dig.
Hur skall det då gå till att vara
Guds medarbetare? Det talar jag
inte om för dig. Det finner du
nog själv. Bara du tar ansvaret
på allvar och för var dag ber Gud
om hjälp att kunna fylla det. Då
kommer du som Paulus att räkna
det som ditt livs ära och glädje,
att Gud vill visa dig ett sådant
förtroende. Och då skall du få
erfara, hur mycket glädje livet har
att giva den, som vågar taga livet
på allvar.
(Efter Olle Nystedt i »Sveriges
Konfirmander».)
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Altarmålningarria i Linköpings Domkyrka.
Den norske konstnären Henrik
Sörensen har efter mer än tre års
arbete avlämnat sina stora altarmålningar till Linköpings Domkyrka, där de om några månader
komma att uppsättas.
Verket består av tre delar : i
mitten den Kristusbild :i dubbel
storlek, som vi se på bladets första
sida, och på båda sidorna lägre sidobilder med heliga män från
Gamla testamentets tid till Birgitta och Olaus Petri. Kristusgestalt n är icke en skäggig, äldre
g tal t, som man ofta ser, utan
un ·domlig och med drag av himm 1 k renhet. Han synes stiga
fram ur mörkret, ur en dämpad
blå bak Tund med en ljuskrets omkrin · si -. Det är budskapet om
ljus ts s ·er över mörkret.

K U N G ö R E L S E.
arl och Edla Liljas fond för fattiga dövstumma.
Und r töd ur ovannämnda fond
kan sök s hos Styrelsen för Första
Döv tumskoledistriktet och insändes till pastor S. G. Svenfors,
V 1 vä · n 7, Ålsten för e 1 cipril.
I n "kan skall tydligt angivas
und rst" d ts ändamål och belopp.
Den 1 11 tföljas av intyg från
präst ll r kommunalman i hemorten
att behov föreligger

jämte andra intyg sökanden vill
åberopa. Understöd utgår endast
till dövstumma från första distrikt et med företräde för den som bor
i Dals Härad och Östergötlands
län. Understöd avser i regel avhjälpande av tillfälligt behov.
Understöd utdelas först efter
den 15 juni.
Stockholm· i mars 1935.
S. G. Svenfors.

De fria guds l.iiin. tresorna, som i förra
numret kungjo1·d , avse endast resa till
närmast gudst1änstvlats, alltså jcke resor till Stockholm ll er andra avlägsna
platser, vilket härm ed påpekas på grund
av gjorda förfrågnjngar. - Inom sjätte
djstrjktet boende få docl resa till Gavle
vjd Nattvardsgudstjän t n i juni.

AVLIDNA.
Emelie Matilda Palm, Motala, den 9
febr., .72 år.
Anna Amalia Fagrell, Storfors, den 15
f ebr ., 35 år.
Har jag dig i hjärtat inne,
Allan godhets källa vid,
Ing en sveda når mitt sinne,
Ing en oro stör min frid.
H erre, när jag haver dig,
Int et mer kan fattas mig .
Den sit.t allt i dig har funnit,
Han har lyckligt Ö'vervunnit.

Möten för dö'l,Jstu'nJ;m.a i Stockholm hålles av dövstumniissionär P. A1fr. P ersson i Imanuelskyrkan, Thuleg. 5, lörd.
d. 9 mars kl. 7,30 samt i Emauskyrkan,
Karlbergsv. 68, lör.ct. d . 16 mars kl. 7,:io.

(S \' . Ps . 77 : n J
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Gudstjäns
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
MARS.
Lörd.
Sönd.
Sönd.

Enköping, Kyrkan kl. 2.
Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Upsala, Dövstumföreningen
kl. 5.
Lörd.
9. Vadst ena, Klosterkyrkan kl.
1,30. Nattvard.
Sönd. 10. Norr köping, Hedvigs Kyrka kl. 12,30. Nattvard.
Lörd. 16. Väst erås, Domkyrkan kl.
3,30. Nattvard.
Sönd, 17. Köping, Kyrkan kl. 1.
Nattvard.
Lörd. 23. Nor rtälje, Kyrkan kl. 12,30.
Sönd. 24. Södertälje, Kyr kan kl. 12,30.
Nattvard.
M. Beb. 25. Stockholm , Oscars Församlingshem kl. 7.
S. G. S v e n fo r s,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31.
. Stockholm. Församlingsafton hålles i
Oscars Församlingshem, - Fredrikshovsg.
8, nära Oscarskyrkan, Marie Bebådelsedag, den 25 mars, kl. 7 em. Komminister Bengt Aurelius: »Från svenska
bygder». Ljusb'.ilder. Avslutning av
kyrkoherden d:r Valdus Bengtson. Samkväm.
·
Konfirmanderna å Manilla 1929, 1931
och 1933 samlas till kamratmöte å Ev.
Brödraförsamlingen, Sveavägen 34-36,
månd. d. 18 mars kl. 7,30.
K. F. U. K., Bruni1sg 3, · tisd. den 12
mars kl. ·7,30. Rektor ·Fåhrreus: »Engelbrekt»: Avslutning av fröken · Netzel.
2.
3.
3.

· F e m t e D i s t r i k t e t.
MARS. ·
Sönd. 3. Öre bro, · Norra församlingshemmet kl. 11.
Sönd. 10. K ristinehamn, Kyrkan kl. l,30.
Sönd. 17. Ki l, · Järnvägshotellet kl. 12.
Därefter sainkväm.
Sönd. 3L Hagfors, Mission,shu~et kl. 12.
C a r. l-Å .k e A r e s k o g,
Tel. 54 78.

Stureg~ta_n 18, <?rebro~

D a 1 ar n·a : MARS.
Lörd. 23. 'Hedemora, Kyrkan kl. 2.
Sönd. 24. Mor a, Kyrkan l<I. L Därefter samkväm.
Månd. 25. Rättvik, Kyrkan kl. 1. Nattva:rd. ·Därefter samkväm i
Prostgården.
·
Sönd. 31. Bor länge, Föreningslokalen
Domn·a rvet kl. 1.
Ä r k e s t i f t e t.

MARS.
Lörd. 30.
Sönd. 31.

Gäv le, S :t Ansgars Hus kl. 6.
Hofors, Kyrkan kl. 8.

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
N orrköping, H ed vigs Församlingsh em,
d. 10 mars efter gudstjän st en. Pastor
Svenfors: »Zigenarfolket s underbar.a
ödem>. Ljusbilder. I samband h ä rmed dövstumföreningens årsmöte.
Eskilstuw;i , Försa,mlingshemm t, d. 10
mars kl. 3. Herr Matthes: »Han cl cl.·vägarna förr och · nu .' .
.
· Västerås, -Kyrksalen, d. 16 mar ftC'l'
gudstjänsten. Rektor Aurell: »Vägen ut
ur. lytets fängels e» . . Tolk: Pastor Sv '11 fors. - Sammanträde hålles för val av
för.e läs·n ingsstyrelse. ·
.
, Köping,· Församlingssalen, den 17 m a r.
efter ·gudstjäns'ten. Sarrima föreläsni ng.
Visby, Församlingshuset, d. 24 m ar,
kl. 11 och 4. H err Matthes : »Något om
jordens skogar» och »Europas huv ud sfä der».
·
F e m t e D i s t r i k t e t.
Örebro, Dövstumföreningen, . Drottninggatan 32, d . . 2 mars kl. . 7,:io. Dövstumlärare L. Carlsson: »Bilder från
Belgiel1>>. Ljusbilder.
.
K opparberg, Folkskolan, d. 10 m ar
kl. 11. · Dövstumlärar e , L. Car lsson:
»Mikroorganismerna i hushållets tjän st» .
Arvika, Församlingshemmet, d. 17
mars kl. 10. Rektor H. Zommarin: »Döda fall et och Vild-Hussen».
Kil, Järnvägshotellet, d. 17 mars kl. 2.
Rektor H. Zommarin :- »Döda fall et och
Viild-Hussem>.
S j ä H e D i s t r .i k t e t.
Ups ala; Timmermansg. 1, d. 18 m ar
kl. 7,30. · Red. Fondelius: »Mat och dryck
i forna tider».
Den 29 mars kl. · 8: Pastor Svenfors :
»Zigenarfolkets underbara ödem>. Lju bilder.
·
.
· Gäv le, Staffans Församlin!Sshem, d.
16 mars kl. 7. Red. Fondehus: »Mat
och dryck i forna tider».
S :t Ansgars Hus, d. · 30 mars efter
gudstjänsten kl. 6. ' Pastor · Svenfor
»Göta kanal». Ljusbilder.
Bor läng e, Barkargärde skola, d. 17
mars kl. 4. Red. Fondelius: »Mat och
dryck i forna tider». Kl. 2 hålles årsmöt e.
Föreningslokalen i Domnarvet, d. 31
mars .e fter gudstjänsten kl. 1. P astot'
Svenfors: »Zigenarfolkets underb·1 ra
ödeTI». Ljusbilder.

Till pastor S venfor s bostad reser m al
med . spårvagn 12 . från Tegelback n til I
Alstenstorgs hållplats. Därifrån gå r m an
örnbogatan-Åsbacken-Vessleväg n t ill
n :r 7. - Den SO!ll tänker gör a b esök
bör för st låta p er t elefon efterfråga,
när detta kan ske.
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