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Jesus och den dövstumme.
Mark . 7:31-37. E\•a ngeliet på 12 s önd ag. efter Trefaldig be t.

Många dövstumma ha säkert of ~
ta tä~kt: "Varför kan vi icke hö~
ra ?" Det är en mycket svår fråga.
Man kan låta tankarna gå vidare
och fråga om de många olika lidan~
den som finns i världen: Varför
äro så många blinda? Varför är tu~
sen den sjuka? Varför sker det så
många olyckor i världen? Varför
finns det arbetslöshet och fattig~
dom? . Varför smärta och sorg?
Och varför till sist den hårda dö~
den?
Ja, varför? Vi stå svarslösa in~
för alla dessa stora och allvarliga
frågor. Och vi måste nöja oss med
att erkänna den sanningen, att alla
de mångahanda lidandena hör
denna världen till, där döden har
det sista ordet.
Men vi få icke stanna här, ty då
gripes vi av mörk förtvivlan.
Det finns ett lysande hopp,
nämligen Jesus Kristus.

Guds ord säger, att Jesus kom
för att föra oss hem till himmelen ,
till Guds rike, där allt är g tt.
Där hemma finns inga döva ör n ,
inga blinda ögon, ingen sjukdom ,
ingen fattigdom, ingen död.
Jesu vandring här på jorden ch
alla hans undergärningar voro b e~
vis för Guds rikes verklighet.
Och i denna berättelse ur M a r ~
kus evangelium läser vi om, att
Jesus tog den dövstumme avsi~ e
och botade honom. Den gärningen
var ett tecken på Jesu kärlek till
oss.
När Jesus en gång har segrat i
evigheten, då är all nöd förbi.
Låt oss då samlas omkring Jc ~
sus i tro och följa honom här p
jorden 1 Han ger oss hopp om n
evig härlighet.
'
"Allt har han väl beställt;
döva låter han höra och de st~1m ~
ma tala."
n

P . H. i S011<lagsblad for de d0vstu mmes

m e ni )(lo

d.

Det finns en port, som öppen står .
En grötbjudning på Stockholms Stadsmission.
Det är en kall decemberafton.
Snön har just slutat att falla. Det
gamla torget lyser vitt. De om~
kringliggande gamla, minnesrika
husen ge torget nästan något av
hemtrevnad. En främling, som
kommit på besök, skulle säkert ha
gripits av en känsla av ro och trew
nad. ·_
Men vad är det för en skara,
som står ,så tätt packad framför
en port i vinkeln mellan torgets
två förnämsta och vackraste hus?
Med ens är känslan av torgets
hemtrevnad bortblåst. Man anar,
att man står inför en av dessa mör~
ka skuggor, som finns även i de
ljusaste tavlor.
Skaran är en samling hemlösa
män, grändernas och ungkarlsho~

tellens folk. Några äro arbetslö a
mot sin vilja; andra äro sådana ,
som inte haft kraft och energi nog
. att slå sig fram i livet. De stå där
och vänta, att porten skall öppnas ,
och de få komma in till fest, till
något som lyser upp dysterheten
och för en stund få glädja sig åt
ljus och godhet.
I kyrktornet slår klockan sex
slag, och i detsamma öppnas por~
ten. Skaran strömmar in och hopen
på torget förminskas. Men skall
salen därinne rymma alla? De som
stå längst bak i kön äro oroliga.
Salen rymmer endast 200. Och när
antalet är fullt, måste porten sfän ~
gas.
Snart säger en röst vid dörren,
att salen är full. Porten måste stän ~
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gas mellan dem därinne i värmen,
ljuset, glädjen och dem därute i
kylan, mörkret och tråkigheten.
Några svära över samhället och
över dem som ordnat festen. De
flesta tiga i den tunga känslan av
mörker och besvikelse över att bli
stängda ute, när de hade väntat
att få gå genom en öppen port till
lyckan och ljuset.
Men denna kväll skulle något
alldeles särskilt hända.
Porten har icke väl slagit igen
och förorsakat bitterhet och besvi::
kelse hos de utestängda, förrän en
man tränger sig fram ända inpå
porten och med förtvivlan bultar
på den: "Släpp in mig 1 Jag måste
komma in. Jag har gått nära två
mil för att få vara med i kväll."
Och portvakten hör, att här måste
ett undantag göras. Porten öppnas
och släpper in en man, snarast en
yngling, med trött ansikte, slitna
kläder och dåliga skor. Han talar
om, att han de sista nätterna legat
i en lada långt utanför staden.
Men i kväll hade han gått in och
ställt sig med i kön för att komma
in. "Det skulle ha gått sönder in::
om mig, om ni ej öppnat."
Så är salen full av hemlösa. U n::
derliga syn 1 Varje ansikte berät::
tar en historia för den, som vill
lyssna. Det är historien om ett li::
tet barn, om vilket mor hade så
ljusa framtidsdrömmar. Det är
historien om en ung man, som en
dag drog ut i världen med det fas::
ta beslutet att bli något stort. Men
både mors drömmar och ynglin::
gens hopp gick om intet. Och för
många syntes den andliga under::
gången nära.
Festen började med sång. Snart
ljuder det hundrafalt:
"Det finns en port, som öppen
står
till Kristi nåderike,
och från hans kors ett budskap
går
om kärlek utan like.

0, djup av nåd, min Gud, hos
Dig,
att porten öppen står för mig,
står öppen ock för mig."

Men nere i salen höres en snyft::
ning. En man gråter. Det är den
mannen, som släpptes in, sedan
porten stängts. Han förstår denna
psalm bäst av alla i kväll. Han har
känt nöden i att vara utanför en
stängd port. Han har erfarit, hur
gott det är innanför. Och han har
själv varit med om det underbara,
trots att den redan var stängd, ba::
ra därför att han i sin djupa nöd
ropat. Nu förstår han, att allt det::
ta gäller om djupare ting, om sjä::
lens nöd. Han har väl anat det
förut, men aldrig har han sett det
så klart som nu, att han hela livet
igenom varit bjuden liksom till
fest hos Gud själv, men att han
förut varit långt borta och frusit i
själen. Han hade aldrig klappat på
porten till Guds ljusa hus. Han
hade älskat mörkret mer än ljuset.
Men så hade också allt hos honom
blivit fördärvat. Men om han nu
ropade till Gud: "Du måste öpp::
na, annars förlorar jag allt hopp",
så öppnade ju också Gud för sitt
barn.
Han kände, hur han stod
mitt i den öppnade porten och hör::
de Guds "välkommen". Han kän::
de, att han hade fått förlåtelse för
sina synder. Han satt där i bänken
som en ny skapelse, en ny männi::
ska.
Och gröten och kaffet och brö::
det, sången och talet - det blev
ett bevis på att nu hade han kom::
mit hem. Till gästabud genom en
öppen port.
Aven för de andra tvåhundra
hemlösa blev det något underbart
den kvällen, då Gud kom där in
och fick giva frid åt en människo::
själ.
E ft e r Joh. v\T. Johnsson i "Syne1· unde1· va ndrin ge n "
Stacls mis s io nen s F örlag.
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KONFIRMAND ERNA I HÄRNÖSAND
Jämte skolans lärare.
Stående främst från vänster : Ivar Lund ten , ten ele , O skar Lind bäck , Råneå, ullan
Bergmark, Boliden , Gunhild Lång tröm, ·· 1v -J y, Gunborg Forsberg, Bjurholm , ylvia
Sturk, Pajala, Anna.Lisa Jansson, Överlännäs , Mildred Sjöström , Gid å, Gunborg
Marklund, Arjeplog, Greta Allberg, Helgum, Lotten Nilsson , Bölebyn, Märta Pål son ,
Haverö, Greta Jansson, Hällesjö, Gurli And ersson, Skönsberg, Oskar Karlsson , Nor•
sjö, och Filip Marklund, Arjeplog.
Stående bakom från vänster: Kjell Krengstad , Härnösand , Sigurd Akerström , Gud.
mundrå, Frans Husberg, Hällesjö, Hjalmar Nöjd , Lillpite , Gotthard Kalander, Gälli.
vare, Anna Gustafsson, Degerfor , Lisa Lindahl , Bureå, Lilly From , Tärna , Anna•
Greta Sjöström , Holmsund, Nil From , Sorsele , Sven Karlsson, Burträsk, Martin Jo•
hansson, Nederkalix , Per Pers on , Föllinge, Harry A kerstedt, Luleå, och Isak Karl •
son, Gällivare.

Det löpande bandet.
I större fabriker använder man
numera en arbetsteknik, som kallas »det löpande bandet». Bilkungen Henry Ford har bland
andra infört det i sina fabriker.
Vad innebär det?
Jo. Varje arbetare har sin lilla
detalj att utföra vid arbetet på
bilen. Denna löper på ett s. k.
band, och går från arbetare till
arbetare. Var och en behöver endast stå färdig att gripa in med
sin särskilda uppgift, när bilen
kommer till honom. Då skall han
snabbt och skickligt göra sina
grepp, skruva till ett par muttrar,
sätta fast någon ny del eller något
annat under de få sekunder bilen

stannar hos honom. Vi förstå, att
där gäller det att vaksamt passa
på tillfället. Slarvar han så att
hans a.rbete inte blir riktigt gjort~
så blir det ogjort. Ingen annan
gör det. Bilen blir kanske odugli ·
och han själv avskedad. Det löpande bandet, på vilket bilen vilar.
glider vidar e och väntar på ingen.
- Och på samma sätt går det till
vid fabriceringen av många andra
föremål.
Hela vårt liv är ganska likt ett
sådant löpande band. Arbetsgivar en är Gud själv. Han vill fram skapa något i den stor a fabrik som
tillvar on utgör. Varje människa
använder han i denna stora ver k-

BORGA DöVSTUMSKOLAS KONFIRMANDER
jämte skolans lärare.
Eleverna, tående i mitten av andra ledet, från vän ter : Paul Miettinen, Helsingfors;
Doris Sabel, Gamlakarleby; Ann~Lis Alander, Borgå; Arla Holm tröm, Jakobstad;
Mikael Holmberg, Karis.
I tredje ledet: Olof Blomroos, Saltvik; Erik Tella, Helsingfors; Tor Holm berg, nap ~
pertuna; Elm ar N orrbäck, J akobstad.

stad. Du har också fått en plats
där· Ingen särskilt märkvärdig
uppgift, men en nödvä-ndig sak för
att det hela skall bli bra. Varje
människas livsuppgift är ingenting
annat än en liten detaljuppgift,
men mycket viktig, som icke får
förfuskas. Vi veta icke, huru det
hela kommer att se ut, då det blir
färdigt. Vi känna endast vår lilla
detaij, hur den skall utföras. Slöa
inte till! Livet glider förbi såsom
ett löpande band. Se till, att du
passar ditt tillfälle och gör, vad
du skall göra! Var vaksam, så att
du ser upp och gör vad du skall!
Använd hela ditt intresse, all din
skicklighet till att utföra ett gott
arbete! Tänk inte, att din uppgift är för obetydlig! Det är nödvändigt för det stora hela. Hur
oerhört många små grepp och obetydliga justeringar, innan en bil

är färdig! Ett enda missgrepp, en
enda försummelse, en minuts
slarv, och det hela är förstört.
Huru ansvarsfullt: En enda slarvig arbetare kan fördärva allt !
Därför: Sköt ditt arbete väl och
gör ditt bästa!
Ny distriktsindelning.
Stockholms dövstum prästdistrikt:
Stockholms stad och län, Upsala, Väst~
manlands, Södermanlands, Östergötland
och Gotlands län. Pastor Svenfor .
Lunds distrikt: Malmöhus, Kristian~
stads,, Blekinge, Kronoberg och Jönkö.
ping län. Pastor Bratt.
Vänersborgs distrikt : Gävleborg , Ska~
raborgs, Hallands , Göteborgs och Bohus
län. Pastor Bergfelt.
Örebro distrikt: Örebro, Värmlands,
Kopparberg och Gävleborg län. Pastor
Areskog.
Härnösand distrikt: Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbotten och Norrbot~
tens län . Dövstumpräst ännu icke till att.
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John Sundberg t

* 26

mars 1875.

De dövstumma och deras vän::
ner i Finland hava med uppriktig
sorg och saknad mottagit under::
rättelsen om redaktör John Sund::
bergs bortgång. Långt utöver sitt
hemlands gränser var han den
mest kände bland Finlands döv::
stumma. Särskilt hade han i Sve::
rige många vänner.
Redan vid 5 års ålder hade John
Sundberg kommit till Manilla::in::
stitutet, där han bodde i förestån ::
darens, dr Kyhlbergs , hem och
växte upp bland dennes barn , å
att de kallade honom sin "fo ster::
broder" .
John Sundbergs verkliga livs::
uppgift blev utförd bland ödes::
kamraterna. Hans 34::åriga verk::
saimhet ·inom Helsingfors ' Döv::
stumförening var enastående . Så::
som ombudsman i Finlands Döv::
stumförbund under 15 år grunda::
de han en mängd dömstumförenin::
gar i landsorten. Redaktör fö r
"Tidskrift för dövstumma" var
han under åren 1902- 1936.
Hemmet på Avik bildar det
vackraste minnesmärket över John
Sundbergs livsgärning. Avik var
till en början en skola för ande::
svaga och blinda dövstumma barn,
men blev sedan ett hem för äldre
och eljest skyddslösa dövstumma
kvinnor.

t

18 juni 1938.

Då det gällde att få egna präs::
ter åt Finlands dövstumma var
John Sundberg synnerligen ~e.rk ::
sam. Ett par år sedan en peht10n
till Kejserliga Senaten inlämnade
tillsattes - år 1908 - Finlands
första dövstumpräst , p astor H .
Nyberg.
Det kyrkliga arbetet bland Hel::
singfors' dövstumma omfattade
Sundberg med intresse; Han var
en företagsam medlem i de döv::
stummas kyrkoråd . I synnerhet
bidrog han till att d e dövstumma
kapell blev förskön at. P å hans ini::
tiativ skaffade
altartavlan och
mässkåpan. Vidare har han såsom
gåvor skaffat dyrbara förem ål till
altaret. Han har varje år ombe::
örjt att julgransljus h ava framma::
nat julstämning i de tysta kyrko::
besökarnas själ. Han har också
sörjt för att en församlingsd ag i
Helsingfors firats varje höst och
vår. På allt sätt har han velat lyfta
sina ödeskamraters sinne till d et
r ena och heliga.
Altartavlan, målad av fru Fros::
terus::Segerstråle över motivet "Ef::
fata", Marl<. 7: 31::37, fröjdad e
storligen John Sundbergs sinn e,
i synnerhet den lilla detaljen, me d
en kvittrande fågel. Tanken att
den botade dövstumme skulle få
höra fågelsång , anslog honom my c::
ket. En bild av denna altartavla
återfinnes på första sidan.
Med strålande ögon sade John
Sundberg några veckor före sin
död , som föranleddes av kräfta:
"Jag längtar efter de eviga bonin::
garna." - Två dagar före frånfäl ::
let yttrade han: "Jag är så glad
att Gud hör bön." Därför vilj a ej
de, som stodo honom nära, sörj a
sin vän med bitterhet och knot.
De böja sig för Guds vilja och un::
na den trötta vandraren frid en
och vilan i de eviga boningarna.
Nu har han fått höra av J esus or::
d et "Eff ata", som han så älskade.
U. Paljakka
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Räddade från hajarna.
En holländsk ångare gick för en
tid sedan mitt i natten under på
Java-sjön. Radiotelegrafisten fick
bara tid att sända ut en nödsignal,
innan fartyget sjönk. Som svar på
nödsignalen sände flottan en del
5jöplan, varjämte åtskilliga fiskebåtar kommo till olycksplatsen. Då
dagen grydde, fick man se en
hemsk syn. Sjön var ·betäckt av
olja, som flutit upp från ångaren.
Och här var det tjogtals människor, som höllo sig uppe med hjälp
av vrakgods, under det att flockar
av hajar befunno sig utanför oljeområd t. Hajarna tåla icke oljan,
och det blev många människors
räddning.

Oljan höll hajarna borta. - Det
händer många olyckor i livet. Och.
det finns gott om hjärtlösa människor, som liksom hajar ligga på
lur efter byte för att till kropp
och själ förstöra dem som råkat i
andlig eller lekamlig nöd. Och inte
minst för att bringa olycka över·
den som råkat komma på sned i
livet.
Det finns dock en tryggad plats
mot dem, ett område, där de förlora sin makt. Och detta frid:..
lysta område är, där Jesus, vår
Frälsare, regerar. Där måste själens fiender och förstörare stanna
utanför. Men komma vi utanför
detta område, äro vi hopplöst förlorade.

Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av Pastor Stueland, Bergen.
12
M.
T.

T.
F.
L.

M.
T.
T.
F.
L.
14
M.
T.

önd. e. Trefaldigheten. 4 september.
Låt oss prisa Guds godhet! Mark.
7: 31.37.
Joh . 9: 24·38. Herre, jag tror!
Matt. 12: 33,37_ äg icke något som
är ont!
Joh . 9: 13·23. Jesus botar en blind•
född.
Tit. 3: 4•7. Genom dopet har Gud
av sin barmhärtighet frälst oss.
Rom. 9: 38.39. Intet skall skilja oss
fr ån Guds kärlek.
Kol. 3:15. Var tacksam!
ön d. e. Trefaldighet. 11 september.
Kärlek är livets källa. Luk. 10 :
2 ,37_
J h. 13: 34,35. Alsken varandra!
Matt. 5:43·48. Varen fullkomliga!
I Kor. 13: 1•3. Ett liv utan kärlek är
till ingen nytta.
l Kor. 13:4•7. Kärleken kommer
icke ihåg det onda.
1 Kor. 13 8•10. Kärleken försvinner
aldri ,
1 K r. 13: 11.13. Störst av allt är
kärleken.
Sönd. e. Trefaldighet. 18 september.
Tacka Gud! Luk. 17: 11·19.
Luk. 4: 23.30. Tar du emot Kristus?
Gal. 5: J6.24. Andens frukt är kär~
lek, glädje och frid.

0. 1 Kor. 1 : 4,9. Tacka Gud alltid!
T. Ef. 5: 17.21. Tacka Gud för allting.
F. Luk . 19: 37~40. Lärjungarna prisade '
Gud.
L. Hebr. 13: 15~16 . Glöm icke att göra
det goda!
15 Sönd. e. Trefaldighet. 25 september.
Glöm icke Gud i ditt arbete! Matt. ·
6: 24~34.
M. Matt. 6: 19.23. Samla åt eder skatter
i Himmelen!
T. Luk. 10: 38.42. Ett är nödvändigt:
att söka Guds rike.
0. 1 Kor. 7: 29~3 1. Denna världen skall
försvinna.
T. Gal. 6: 1•4. Bären varandras bördor!
F. Rom. 8: 35~38. Intet skall skilja ·oss
från Guds kärlek.
L. Joh. 6: 10.15. Tacka Gud för hans
gåvor!

Föreläsningar.
Sto c k h o I m s Di s t r i k t.
Eskilstuna, den 18 sept. efter Gudstjän.
sten. Rektor Zommarin: "Mari Curie
och radium."
Motala, B1å Bandet, den 11 sept kl. 4.
Herr Matthes: "Ur järnvägens historia".
(Gudstjänst kl. 3)
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Gudstjänster i september.
S t o c k ho 1 m s Distrikt.
L. 3. Broby, Lantbruksskolan kl. 7,30.
S. 4. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 4. Lidingö, Kyrkan kl 4.
M. 5. Ljusterö, Kyrkan kl. 1.
L. 10. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2,lfi.
S. 11. Motala, Kyrkan kl. 3.
F. 16. Stockholm, Dövstumför. kl. 8.
L. 17. Katrineholm, Kyrkan kl. 4,30.
S. 18. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl.
12,30.
M.19. Kungsör, Kyrkan ~l. 11 ,15.
F. 23. Kisa, Kyrkan kl. 1.
L. 24. Mjölby, Kyrkan kl. 5.
S. 25. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
F. 30. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.
S. G. Sven fors.
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 21.
Stockholm. Vid mötet å Dövstumför::
eningen den 16 sept. medverkar Pastor
Urho Paljakka, Helsingfors.
S.
S.
S.
L.
L.

S.
S.
S.
S.

S.
S.
L.
L.

S.
S.
S.
S.
L.

S.
S.

ö r e b r o D is t rikt.
Örebro, Dövstumskolan kl. 9,30.
· Barngudstjänst.
4. Örebro, Norra Förs.•hemmet kl.
11.
4. Kumla, Kyrkan kl. 13.
10. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12.
10. Söderhamn, Kyrkan kl. 17.
11. Gävle, Dövstumskolan kl. 11.
Barngudstjänst.
11. Gävle, S:t Ansgars Hus kl. 15.
18. Kristinehamn, Kyrkan kl. 13 ,30.
25. Kil, Järnvägshotellet kl. 13,30 .
c ·a rl = A k e Ar e skog.
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 154 78.
4.

Vän ers b.o r g s Distrikt.
4. Mellerud, Förs.•hemmet kl. ll,1 5.
Nattvard.
4. Bäckefors, Kyrkan kL 2.
10. Laholm, Kyrkan kl. 11.
10. Knäred, Kyrkan kl. l ,30. Nattv.
11. Halmstad,
Dövstumfören. kl.
11,30 .
.
11. Falkenberg, Kyrkan kl. 3.
18. Tidaholm, Förs.•hemmet kl. 11,30.
18. Falköping, Kyrkan kl. 3. Nattv.
24. Kungsbacka, Kyrkan kl. 4. Nattv.
25. Öxrtered, Dövstumhemmet kl. 1.
25. · Vänersborg, Kyrkan kl. 2,45 .
H i l di n g B e r g f e l t.
Kungälv. Tel. 14.

Tammerfors ·Distrikt
Finland.
Abo den 17 d 9 . sept. Föredragsdagar.
] akobsstad den 24.25. Föredragsdagar.
V asa den 1.2 okt. Föredragsdagar.
Ur h o P a l ja k k a.
Ehrensvärdsv. 20 B, Helsingfors.
Tel. 24789.

VIGDA .
Oskar Fredrik Mattson, Leksand, och
Anna Frideborg Danielsson, Vik;m
byn, den 11 juni.
Karl Gustav Harald Gardell, Lokrum c,
Gotland, och Anna Hemietta Jönsson ,
Emislöv, Skåne, vigda i Emislövs kyrka den 14 juni.
John Gunnar Nilsson, Tystberga, Söd rmanland och Britt Karin Maria Fcrnqvist, Norrköping, vigda i J:Iedvig:-.
kyrka, Norrköping, den 17 jum.
Axel Torsten Skilt, Gävle, och Anna Maria Sparv, Rättvik, den 3 juli.
Fredrik Berner Nordström och Elin Pct~
tersson, Arsunda, Gästrikland, den 9
juli.
John Erik Olsson, Arv~~~· och. Tho~borg
Anna Björnvall, Enkopmg, vigda 1 En ~
köpings kyrka den 15 aug.
Herren Gud, som har stiftat äktenska·
pet, give dem lycka och yälsignelse till
deras viktiga förening.
AVLIDNA.
Karin Larsson, Dalby, Värmland , den
mars, 73 år.
Lars Alfred Stengård, Stenkumla, Got•
land, den 17 mars , 94 år.
Blecks Olof Olson, Rättvik , den 22 mars,
63 år.
Karl Helge Eriksson , Hållnäs, Upland,
den 17 april, 37 år.
Halvar Ingemar Stenberg, Lycksele, den
14 maj, 33 år.
Torsten Lindqvist, Stockholm, den 10
juni, 26 år.
Axel Olsson, Stockholm, dm 2 juli,
72 år.
Olof Albert Bergman , Bjärtrå, Anger::
manland, den 6 juli, 66 år.
Anna Vilhelmina Larsson, Örebro , den
6 aug. , 36 år.
Maria Elisabeth Forsell, f. Hambcrg,
Stockholm, den 7 aug., 81 år.
Herren läre oss att så betänka vår egen
förestående bortgång, att, när vi skola
skiljas från detta förgängliga livet, vi må
vara beredda till en salig hädanfärd.
Kyrkobladet kunde icke utkomma i
a ugusti på grund av typografkonflikten.
Adressförändring bör genast anmälas
till distiktets dövstum präst eller till Kyr•
kobladets expedition, Vesslevägen 7, Al::
sten
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