N :r 3 .

A rg. 7 .

April 1936.

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD
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d t dy ra blodet rann )
0 /1 d n kärlek vi åkalla)
• '0 111 o
Jesus återvann.

A . L.

J

D o rph .

A ck) för J esu död och pina
Fräls oss) Gud) från nöd och k val:
låt oss sist ibland de dina
Samlas i din fröjdesal.
(Sv . Ps . 386 : 3).
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Bön på långfredagen.
0 HERRE GUD, hiinnielske facl er,
clu som för våra synclers skull har 1dgivit sin käre son, vår F rälscwe, vilken har burit världens synd
och på korset b eclit för oss arma syndare.
·vi beclja aAg:
hör elen bön so m han i sitt oskyldiga liclancle f 1·ambar
och giv oss att vi, s·om för våra synders skull lida nöd och ångest, 1nå fly
t'ill din förlåtelse och trösta oss därmed,
till dess elit för sa,m me clin Sons, vår Frälsares skull, förhjälp er oss nr
clenna världen till ditt himn·ielska paradis. Amen.
1

Bön på påskdagen.
0 GUD
dJu som utgav din Son för våra synders skull
och uppväckte honom för vå1· rättf ärdiggörelses skiill.
Vi bedja dig,
att såsom han är uppstånden från de döda och lever och regerar i evigh et,
du ville giva oss nåden att blivet 1incler honor;n i hans rike
och tjäna honom i evig rättfärdighet, osk,u ld och salighet. Amen.

Bönens åtbördsspråk.
En predikan på 1. Söndagen i Fastan 1936
gv ERLING EIDEM.
Text: Matt. 4: 1-11.

Kära Vänner.
Vi befinna oss nu i Passionstiden. Den kristna församlingens
blickar äro riktade mot Jesus Kristus, vår Herre, som älskade oss in
i döden. Omkring hans kors lysa
strålarna av Guds kärleks sol.
I dag dröja våra tankar vid berättelsen om hur vår Frälsare
frestades. Detta skedde oss till
godo. I sin kamp bör Han vara
ett föredöme för oss.
Hur kunde Han övervinna? Vi
se hur Han slog tillbaka frestarens
anlopp med Skriftens ord. Men
att Skriften så för Honom blev ett
Andens svärd, berodde därpå att
Han hade bett sig in i Skriften.
Det var genom bönen vår Herre
vann sin seger.
Bönen är till sitt väsen något
inre, men den tager sig dock yttre
uttryck. Åtbörderna hava sin sto-
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' ra betydelse för oss människor
utan undantag, i vårt samliv med
varandra.
Låt mig denna gång få erinra
om tre åtbörder som tillhöra bönen, och därvid anknyta till berättelsen om Jesu tre frestelser.
1. På Jesu tid var det vanligt
att man i bönen lyfte armar och
händer mot höjden. Det
är mycket gripande att på
målningarna i de under. jordiska
gravkamrarna
från de äldsta kristna århundradena vi bruka
kalla dessa gravanläggningar katakomber - se
de fromma avbildade med
i bön uppåtsträckta armar. Det är från ovan,
från Gud, man väntar att
få det man beder om.
Och låt oss nu se på Jesus, då frestaren träder
fram till Honom och vill
locka Honom att skaffa
sig själv vad Han behöver
genom att med ett maktord förvandla stenarna,
som ligga kringspridda i ödemarken, till bröd. Frälsaren sträcker
ej ut handen för att själv gripa
vad som i Hans hunger göres Honom behov. Han söker sin hjälp
hos Gud. Det är genom Guds ord
Han väntar vad som tjänar till
Hans liv.
Såsom Frälsaren tänkte och
gjorde, så må ock vi, som vilja höra Honom till, vara till sinnes och
bete oss. Endast hos Gud må vi
söka vår hjälp.
2. Det är för oss en gammal
kär sedvänja att knäppa samman
våra händer, då vi bedja. Åt denna åtbörd brukar man giva en skön
tolkning, att den betecknar att
tanken och sinnet äro samlade, då
vi i bönen befinna oss inför Guds
ansikte.
Och låt oss nu se på Jesus, då
den onde, såsom det berättas i

frestelsehistorien, vill locka honom
att kasta sig ned från templets
tinnar, under förespegling av att
Han kan göra såsom Han lyster,
eftersom Han alltid kan vara viss
om Guds änglavakt. Herren giver icke vika för stundens flyktiga ingivelser, utan Han samlar sina tankar och giver sig helt j Guds
hand. Fädrens vilja vill
Han lyda. Mot den viljan
är Hans blick oavvänt riktad .
Så må QCk vi, mina älskade, då vi i bönen nalkas
Gud, låta hela vår själ
samlas omkring det ena
nödvändiga: att lyssna efter Guds röst och låta oss
göras villiga att hörsamma vad den rösten bjuder.
3. Ett gammalt vackert
bruk är att böja sina knän
vid bönen. Detta är en
sinnebild för hjärtats ödmjukhet och underordning
under Gud.
Och låt oss nu se på Jesus, då frestaren vill förmå Honom att böja knä för sig, i
det att han såsom lön för ett enda
sådant knäfall utlovar Honom all
härlighet och makt i världen.
Frälsaren visade utan vidare tillbaka den onde, med den förklaringen att tillbedjan allenast tillkommer Gud allsmäktig. Inför
Honom, sin Gud och Fader, ville
Han böja knä i fullkomlig ödmjukhet och hel överlåtelse, men för
ingen annan i himmelen och på
jorden.
Så må ock vi, mina älskade, av
hjärtat besinna att vi äro allenast
stoft och aska inför den Allsvåldige. Det höves oss att inför Gud
bekänna vår stora synd och skuld
och att giva Honom den ära Honom tillkommer. Men till Hans
ära hör ock att vi sätta vår glada
förtröstan till Hans ord och löfte.
I Jesus Kristus hava vi Gud up-
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penbarad för oss såsom den himmelske Fadren, vilken älskar oss
med fadershj ärta.
Vi ha dröjt vid bönens teckenspråk Gud göre oss till flitiga
och trogna bedjare. Då skola vi

kunna övervinna våra frestelser
och genom dem komma närmare
Gud, till dess vi få vara hos Honom, alltid och evinnerligen.
Gud välsigne Eder alla, mina
älskade. Amen.

Vad vet du om kyrkan?
Kyrkosamfund och kyrkoformer.
Den stora, heliga, allmänneliga
kyrkan :ä r uppdelad i många avdelningar. Dels· ha vi en uppdelning efter bekännelse - eller olikheter i hur man tänker om kristendomen - dels i folkkyrkor. Vi
ha de katolska kyrkoavdelningarna - den grekisk-katolska, som
också kallas den ortodoxa ( renläriga), och den romersk-katolska
- och de evangeliska kyrkoavdelningarna - den lutherska och den
reformerta.
Förhållandena inom kyrkan kan
ordnas på olika sätt. Det finns
olika kyrko! ormer. Den första församlingen var en frikyrka, d. v. s.
den var en fri sammanslutning av
troende kristna, som icke stod i
något beroende av staten. Kyrkan var en frikyrka till kejsar
Teodosius den stores tid (omkr. år
380).
Han gjorde kyrkan till
rikskyrka. Han befallde, att alla
undersåtar i det romerska riket
skulle tillhöra kyrkan.
Framstående kyrkolärare under
den äldsta kyrkans tid voro Ambrosius ( "f 397), Augustinus ( "f
430) och Ansgar, som förde kristendomen till Sverige år 829.
Under medeltiden krävde kyrkan att få härska över staten. Den
romerska kyrkan hade också mycket .stor makt. Och ännu i dag
är den romersk-katolska kyrkan
något särskilt till sin form och
ordning.
De viktigaste kyrkoformerna
nu äro folkky r korna (eller stats-
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kyrkorna), som ha till uppgift att
bringa evangelium till var sitt
folk, t. ex. svenska kyrkan, norska, engelska, samt frikyrkorna,
som styra sig själva oberoende av
staten och ibland ha avdelningar
inom många olika folk, t. ex. metodister, baptister, pingstvänner.
Dessa kallas också sekter.

Den evangelisk-lutherska kyrkcm ..
Vår svenska kyrka tillhör den
evangelisk-lutherska kyrkoavdelningen, som har omkring 70 miljoner bekännare.
Den uppstod
genom den stora kyrokförbättringen eller reformationen på 1500talet, som utfördes av M.artin Luther och hans medarbetare. Den
kallas evangelisk, ty den bygger
på Jesu Kristi evangelium såsom
den enda vägen till frälsning. Den
kallas ock protestantisk, därför att
den uppstod såsom en protest mot
mycken villfarelse inom den romersk-katolska kyrkan.
Den evangelisk-lutherska läran
predikades i Sverige av Olrms Petri och på Vä8terås riksdag år 1527
beslöts, att Guds ord skulle rent
och oförfalskat predikas, och att
kyrkan ej längre skulle lyda under påven i Rom. Genom Upsclla
mötes beslut år 1593 fastställdes,
att den heliga skrift skulle ensamt
vara rättesnöre för människans
tro. I orden: »Nu är Sverige vordet en man och alla hava vi en
Gud» sammanfattade ordföranden
detta viktiga mötes resultat och
betydelse.
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Våra kyrkor.

H eliga Trefaldighets Kyrka i Gävle.

I samband med Gävles grundande under 1400-talet byggdes även
en kyrka. Men denna brann år
1605 och restaurerades sedan endast nödtorftigt, ty staden hade
vuxit, och man önskade bygga en

större kyrka. År 1639 lades grunden till den nya kyrkan och år
1654 invigden den. Den kallades
Heliga Trefaldighets Kyrka. Tornet uppfördes sedan under 1700talet. Det har dålig grund och lutar nu mycket. När Gävle stad
brann år 1869 räddades kyrkan
som genom ett under. Alla tycka, att Heliga Trefaldighets kyrkan är mycket vacker och att den
stämmer hjärtat till andakt.
De äldsta föremålen i kyrkan
äro en runsten från den första
kristna tiden och en dopfunt av
sten. Under tidernas lopp har
kyrkan fått många dyrbara gåvor
av silver och brons samt vackra
mässkrudar. År 1610 skänktes en
nattvardskalk av silver. Denna
kalk användes ännu i dag. Konfirmanderna från dövstumskolan i
Gävle konfirmeras i Heliga Trefaldighets Kyrka och undfå vid
nattvardsgången vinet ur denna
kalk.
I år skall kyrkan repareras.
Man hoppas, att den sedan skall
bliva ännu skönare.

Vårt enda hopp.
T alet mn kors et lir v isserlig en en
dårska p fö r cl eni, som, gå f örlora,d e1
m en f ö1· oss som bliva f räls ta, är cle t
en Guds kra ft.
I K o rint. 1: 1s.

Under en björk på Stockholms
norra kyrkogård står ett enkelt
träkors så enkelt, att ingen
skulle lägga märke till det, om inte ett världsbekant namn stode att
läsa på dess tvärslå: August
Strindberg. Han som har skrivit
stormande romaner och skakande
skådespel, i vilka han kämpar en
ohygglig kamp mot trots, ångest
och förtvivlan. Men hur många
av hans läsare och beundrare veta

egentligen, vad som står att läsa
på hans enkla gravvård? Där stå
dessa ord: »Ave crux, spes unica »,
vilket betyder: Jag hälsar dig,
Kors, du mitt enda hopp.
Dessa ord tolka Strindbergs
känslor inför döden. De ge uttryck åt det hopp, vid vilket den
åldrande mannen klamrat sig fast,
sedan han omsider betvingats av
Honom, som var star kare än han.
Korset, som tidigare varit .för honom en dårskap, det uppenbarade
till sist också för honom sin kraft
och sin härlighet.
»Jag hälsar dig, Kors! » Ofta
upprepas detsamma: hädare bli
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bekännare. Människor, för vilka
korsets predikan om Guds kärlek
i Kristus Jesus förr varit »dårskap», ha före sin bortgång nödgats erkänna, att dårskapen låg
hos dem själva. När lidandet kom
över dem och döden var nära, då
blev korset deras enda hopp, deras sista tillflykt. Och det är gott,
att vi äga detta kors att fly till,
när vår egen kraft och mänsklig
hjälp inget mera förmå. Det är
gott att veta, att Guds fadersfamn står öppen för varje förlorad
son, som ärligt ångrar sig och på
allvar ;vänder om - även om det
sker först i livets sista stund.
Men korset är inte bara till för
att resas på våra gravar. Det är
inte bara till för att tjäna såsom
vårt sista hopp. Guds kärlek,
varom Jesu kors vittnar, skall inte
först på ålderdomen eller i nödens
och dödens stund vara vårt hjär-

På vakt!

Jag besökte förra sommaren en
plats vid Hallands kust, som är rik
på klippor och skär. Sjömän berätta, att det är mycket farligt att
färdas utanför denna kust.
På stranden är uppbyggt ett
hus, vars inventarier utgöras av

tas tillflykt. Korset hör inte hemma bara på kyrkogården. Nej,
det borde stråla för vår blick också i vårt hem och på vår arbetsplats. Det skulle vara vårt ledmärke också i hälsans dagar. Vi
skulle varje dag leva såsom människor, som vid Frälsarens kors
funnit vår enda tillflykt vår kraft
och vår frid.
»I detta tecken skall du segra! »
De orden läste en gång kejsar
Konstantin i eldskrift på himmelen under bilden av ett flammande
kors. Leva vi vårt liv i korsets
tecken och i Guds kärleks kraft,
då skola vi segra - segra över livets många frestelser, över vår
egen svaghet, över sorg och död.
Då skola vi få nåd och kraft att
leva ett välsignat liv.
»Jag hälsar dig, Kors, du mitt
enda hopp. » Vårt enda hopp - i
liv och död. · 1

rester av fartyg, som gått under
utanför den farliga kusten. Där
inne funnos namnbrickor från fartyg, en bruten mast, m. m. Allt
vrakspillror från förlista fartyg.'
Jag stod där och tänkte på alla
dessa fartyg, som en gång seglat
där ute på havet, så stolta för fulla segel. Men stormen hade kastat dem mot klipporna. Nu fanns
endast spillror kvar.
Är det inte på samma sätt med
många människors liv?
Från
barndomshemmet gingo de ut i
världen följda av fars och mors
förmaningar att akta sig för världens frestelser och faror. Det gick
bra en tid, så länge man kom ihåg
fars och mors ord. Det gick bra
innan man kom bland dåliga kamrater, som frestade och lockade.
Kanske blev frestelsen att dricka
sprit det första. Men i spritens
spår följde frestelser till andra
synder och laster, vilka förstörde
den unga människans liv, liksom
brottsjöarna slagit de bräckliga
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Plan för daglig bibelläsning.
(Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen).

Palmsöndagen. 5 april.
Välsignad vare han som kommer,
i Herrens namn. J oh. 12: 1-16.
M. Joh. 12: 20-26. Vi vilja se
Jesus.
Ti. Joh. 13: 1-11. Jesus visar
sitt tjänaresinne.
0. Matt. 26: 36-46.
Jesus
Getsemane.
Skärtorsdag.
Matt. 26 : 17-29.
Nattvardens instiftelse.
Långfredag. Luk. 23: 33-48. Jesus på korset.
L. Joh. 19: 32-42. Jesu begravning.

1 :a sönd. efter Påsk. 19 april.
Fff'ån tvivel till tro. Joh. 21: 1-14.
M. J oh. 20: 19-23. Lärjungarnas glädje.
Ti. J oh. 20: 24-31. Tomas kommer till tro.
0. Apg. 13: 26-31. Apostlarna
berätta om Jesu uppståndelse.
To. Apg. 22: 6-10. Paulus möter den uppståndne.
F. Apg. 13: 32-35. Gamla testamentet förutsade Jesu uppståndelse.
L. Matt. 20: 17-19. Jesus förutsäger sin uppståndelse.

Påskdagen. 12 april.
K ris:tus är uppstånden. Luk. 24 :
1-9.
Annandag Påsk. J oh. 20: 11-18.
Den uppståndne möter sina vänner.
Ti. Luk. 24: 13-35. Med vännerna på vägen.
0. Matt. 28 : 9-10. Frid vare
med eder.
To. 1 Kor. 15: 12-22. De dödas
uppståndelse.
F. Kol. 3: 1-4. Söken det som
är därovan.
L. J oh. 11 : 18-27. Den som tror
på Kristus skall leva.

2 :a sönd. efter Påsk. 26 april.
Den gode Herden. Joh. 10: 11-16.
M. J oh. 21: 15-25. Älskar du
mig?
Ti. J oh. 10: 1-10. Den som kommer till Kristus blir frälst.
0. Joh. 15: 13-16. Kristus har
utvalt oss.
To. 1 Petr. 2: 21-25. Vi äro kallade att följa Kristus.
F. Ef. 6: 5-8. Gör din gärning
såsom Kristi tjänare.
L. Hebr. 13 : 20-21.
Kristus
förblir herden.

farkosterna mot klippor och skär
tills det endast fanns vrak och
spillror kvar.
Tag dig i akt för förföraren,
vem han än må vara! Var ständigt på vakt!

skilliga hörande deltogo i gudstjänsten.
Efter gudstjänsten voro de närvarande inbjudna till samkväm i Ärkebiskopsgården, där vi blevo välkomnade med
stor vänlighet och hjärtlighet, som rörde allas våra hjärtan. Ärkebiskopsgården besågs med alla dess konstskatter.
Vid uppbrottet framfördes ett hjärtevarmt tack från de dövstumma för Ärkebiskopens gripande gudstjänst samt för
det angenäma samkvämet och all visad
hjärtlighet. Samtidigt erinrade pastor
Svenfors om att detta tillfälle var enastående i svenska dövstumvärldens historia.
I sanning en oförglömlig upplevelse!
Ett vördsamt fack till Ärkebiskopen och
Ärkebiskopinnan !
Ernst En.

En högtid i Uppsala.
En högtidlig och stämningsrik gudstjänst hölls den 1 mars i Heliga Trefaldighets Kyrka i Upsala. Ärkebiskop
Eidem höll predikan (som återfinnes på
annan plats i denna tidning) med pastor
Svenfors som tolk. Kyrkan var upplyst
av levande ljus. 45 dövstumma och åt-

1

Förkortningar: Apg. : Apo stlagärningarna. 1 Kor.:
l Korinlierbrevet. Ef.: Efesierbrevet. Kol.: l{olosserbrevet. 1 Petr.: 1 Petri brev.
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Gudstjänster.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.
APRIL.
L. 4. Västerhaning e, Kyrkan kl. 1.
Nattvard.
S. 5. Stockholm, Manilla kl. 10',30.
S. 5. Lidingö, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
F. 10. Stockholm, Storkyrkan kl. 4,.30·.
Nattvard. Obs. tiden!
L. 11. Sala, Kyrkan kl. 11,30. Nattv.
s. 12. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 2.
0. 15. Stockholm, Dövstumfören. kl. 8.
L. 18. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 1.
Nattvard.
L. 18. Norrköping, Hedvigs Förs.-hem
kl. 8.
S. 19. Mjölby, Kyrkan kl. 12,.oo. N attv ~
S. 19. Linköping, Domkyrkan kl. 3,30.
Nattvard.
M. 20. Kisa, Kyrkan kl. 11,.30. Nattv.

S. · G. S v en fors,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Ålsten 13 31.
Stockholm å Dövstumföreningen, Uplandsg. 7, onsd. den 15 april kl. 8. Ljusbildsandakt: »Allt förgår - men Gud
består».
K. F. U. K., .Brunnsg. 1, tisd. den 21
april kl. 7,oo. D:r Karin Viotti: »Vår
föda, våra kläder och våra bostäder».
Avslutning av pastor Svenfors.

Syföreningen samlas Sveav. 36 torsd.
den 2, april kl. 7.
1

F j ä r de D i s t r i k t e t.
APRIL.
s. 5. Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11,30.
Nattvard.
s. 5. Falköping, Kyrkan kl: 4.
F. 10. Kumgälv, Kyrkan kl. 1,30. Nattv.
S·. 12. Göteborg, J ohanneskyrkan . kl. 4.
M.13. Alingsås, Kyrkan kl. 5. Nattv.
s. 19. Åmål, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
s. 19. Vänersborg, Dövstumskol. kl. 5.
L. 25. Strömstad, Kyrkan kl. 1,15. Nattvard .
L. 25. Grebbestad, Kyrkan kl. 6.
s. 26. Lysekil, Kyrkan kl. 1. Nattvard.

F emt e Distrikt

t.

APRIL.
s. 5. Örebro, Nikolaikyrkan kl. I ,:rn.
Nattvard.
s. 5. Örebr o, Dövstumskolan kl. !),:10.
Barngudstjänst.
s. 12. Kumla, Kyrkan kl. 12,:iu.
s. 19. Lindesberg, Kyrkan 1<1. L,:10.
Nattvard.
s. 26. Karlstad, Domkyrkan kl. l .
Nattvard.

Carl-Åke Ar e skog,
Sturegatan 16, Örebro. Tel. 54 7

Föreläsningar.
F ö r s t a D i s t r i k t e t.

Stockholm, Uplandsg. 7, den 19 aµ,ril
kl. 7,30. Red. -Fondelius: »Sven k:a tjdningskungar».
Norrköping, Hedvigs Församling hem,
den 18 april kL 7. Herr Matthes: »N å got om jordens skogar».
·Linköping, Församlingshemmet, dc·11
19· april efter gudstjänsten, samma för .läsning.
Eskilstuna, För·s amlingshemmet, d 11
26 april kl. 3,30. Fröken Fond liu s :
»Skrock och naturföreteelser».

F e m t e D i s t r i k t e t.
Arvika, Församlingshemmet, den 1
april kl. 6,so. Fröken Fondelius: »Kooperationen». Ljusbilder.
Kil, Järnvägshotellet, den 19 april ikl.
1,30. Fröken Fondelius: »Lapparnas liv ».
Bilder.
Örebro, Dövstumföreningen, Drottninggatan 32, den 19 april kl. 7,so. Fröken Fondelius: »Kooperationen». Lju -bilder.
· Kumla, Fylsta skola, den 26 april kl.
11. Dövstumlärare 'S. Schyberg: »Frå11
skomakareverkstaden tili skofabriken» .
Ljusbilder. _ .

S j ä t t e D i s t i i k t e t.
Upsala, Timmermans_g . 1, den 24 ap rjl.
Fru Renner: »Abessinien».
· Gävle, Stadshuset, den 25 april kl. 7 .
VIGDA.
Samma föreläsning.
Johan Valfrid Bladlund, Häverö, och
Borlänge, Barkargärde kola kl. I.
_ Rut Hilda Palm, Sala, den 29 febr.
' Samma föreläsning.
Herren Gud, som har . st'if tat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse till
deras förbund.
GLÖM EJ att anmäla förändra·d a I r sR !
H i l d i n g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.
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