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Jesus sade :
Jag är vägen och sanningen och livet ; ingen kommer till
Fadern utan genom mig. Joh. 14: 6.
Jag är världens ljus ; den som följer mig, han skall förvisso
icke vandra i mörkret utan skall hav2 livets ljus. Joh. 8: 12.
Jag är den gode herden.
fåren. Joh. 10. 11 .

En god herde giver sitt liv för

Jag är vägen och sanningen och livet.

Joh. 14: 6.

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han
skall leva, om han än dör. Joh . 11 : 25.
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»Låt mig få min Syn»
Då Jesus vandrade upp till J eru- och frälsa det som var förtappat.
salem till lidandet och döden, satt Han är den ende, som kan ge våra
det en blind man vid vägen och oroliga hjärtan frälsning och frid .
. tiggde. Men han bad icke om peng- Hur många tänker på, att Hans
ar, då Jesus kom förbi. Han bad : lidande och död för oss har en så»Herre, låt mig få min syn».
dan oerhörd betydelse.
Du och jag kunna se med våra
Vad skola vi då göra? Vi skola
ögon. Det skulle vara svårt att göra som den blinde mannen. Vi
vara blind. Jag vet nog, att den · skola bedja : Herre Jesus, förbarblinde hellre vill vara blind än döv- ma dig över oss. Då är Herren
stum. Och den dövstumme vill hell- nära oss och frågar: vad vill du,
re vara dövstum än blind. I allt att jag skall göra dig? Och då
visar Gud sin barmhärtighet att skola vi svara: Herre, hjälp mig,
ge var och en kraft att bära sin att jag må se, att Gud älskar mig
och att jag får vara Guds barn.
börda.
Men vad vi alla ofta äro blinda Om vi bedja så utan att förtrötför, det är vår synd, och vi se icke, tas, då skall Han giva oss sin välsignelse, så att vi få våra ögon
att Jesus är vår Frälsare.
Fastlagstiden, som nu är inne, öppnade till att rätt förstå både
vill hjälpa oss att riktigt få syn vår egen synd och Guds kärlek.
Gud hjälpe oss att följa Jesus i
på bådadera: vår egen synd och
Jesu kärlek. - Men hur många denna fastlagstid. Låt oss ta fram
människor tänker härpå ens under vår bibel och läsa om Hans lidanfastlagstiden. Hur många tänker de och död. Gud hjälpe oss att av
på, att Jesu lidande har varit av allt hjärta tacka Honom. Och av
större betydelse än något annat i allt hjärta bedja : Förbarma dig
hela mänsklighetens historia. Det över mig! Låt mig få min syn!
största och mest underbara, som
någonsin har skett är detta, att
»Se, Guds lamm, som borttager
Jesus har kommit för att uppsöka världens synder.» (Joh. 1: 29.)

Hur ofta går du till nattvarden 7
Det är en fråga, som vi alla behöva tänka på. När firade du sista
gången Herrens heliga Nattvard?
Många svara : Det var, när jag
konfirmerades. Och varför har du
icke sedan deltagit i nattvardsfirandet? Ofta är det så, att man
icke bryr sig om det. Man är likgiltig. Kanske tänkte du, att du
skulle känna något alldeles särskilt
vid din första nattvardsgång. Du
skulle uppleva något riktigt märkvärdigt. Men du blev besviken. Det
där märkvärdiga upplevde du icke.
Och därför har du icke sedan deltagit i den heliga måltiden. Men,

min vän, tänk då på det, .som en
av våra nuvarande biskopar skriver: Den viktigaste nattvardsgången är icke den första, utan den
andra eller tredje ! Det betyder :
Du måste åter och åter besöka
nattvardsbordet. Ju oftare du är
med, desto mer förstår du, att
Nattvarden är nödvändig för ditt
kristna liv. Jag känner många dövstumma, som alltid deltaga i nattvardsfirandet. Där hämta de tröst
och kraft för sitt dagliga liv. Ty
aldrig är Kristus oss så nära, som
vid nattvardsbordet. Där är Han
är värd, och där giver Han sig
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själv åt oss. Där är Han hos oss,
Jesus Kristus, den Barmhärtige,
den Förlåtande, den Kärleksrike.
En gång sade en dövstum till
mig, att hon icke ville deltaga i
Nattvarden, därför att hon icke
var värdig. Hon tyckte, att hon
hade så mycken synd, att hon icke
kunde vara med. Men, käre vän,
känner du så, då är du sannerligen värdig. Gå vi till nattvardsbordet med ett ödmjukt och botfärdigt hjärta, då bli vi rikligt välsignade. Ty då kunna vi giva oss

helt åt Kristus. Och Han räcker
oss handen. Han vill hjälpa oss
och leda oss genom alla bekymmer
och svårigheter här på jorden till
det Eviga livet i Himmelen.
Och du, som är sjuk och icke
kan få vara med vid nattvardsbordet i kyrkan, om du önskar Herrens heliga Nattvard, meddela då
dövstumprästen om detta. Han
kommer gärna till dig. Han vill
gärna hjälpa dig att komma närmare Herren Kristus.
A-g.

Tack för hjälpen
,I sin bok »Sök det goda land»
(Diakonistyrelsens Förlag) berättar kyrkoherde Adolf Kloo i
V. Tunhem om avlidne kyrkoherde Klingner i Masthuggets
församling i Göteborg.

En gång, då jag kom in till°honom på Vaktmästaregatan 12, sade han plötsligt:
»Du må tro, att j~g nyss haft
ett besök, som glatt mig in i sjäJen.»
Jag trodde nog, att han ofta
hade ·sådana besök, men frågade
bara:
»Vem gladde dig?»
»·J a, jag kände honom inte. Det
var en fin herre som steg in och
bad att få tacka för vad han fått
för tolv år sedan. Så länge hade
han nu vistats i utlandet, men då
han nu återvänt till hemlandet, ville han först av allt avbörda sig sin
tacksamhetsskuld. Jag stod som
ett frågetecken.
'Känner kyrkoherden inte igen
mig?'
.
'Jo, nog känner jag dig - men
vem är du?'
'Det var ju jag som fick stryk
av kyrkoherden här i rummet för
tolv år sedan. Och det är den avbasningen jag ville tacka för. Ty

den är det som gjort en bra karl
av mig.'
Ja, då», berättar Klingner, »kom
jag ihåg ynglingen, som jag på en
Masthuggsgata såg snatta i andras
fickor. Med ett skutt var jag på
honom och hade ett fast grepp i
hans nacke.
'Pojke, vad tar du dig till? Har
du då rakt inget vett?'
'Inte gör jag- väl något, vad menar pastorn?'
'Gör inte något, sa du. Jaså.
Du är tagen på har gärning, begriper du. Nu vill jag bara veta,
om jag skall lämna dig till polisen, eller om du vill följa mig hem
och få stryk.'
En halv minut betänkte han sig.
Se'n sa han skälvande:
'Jag tar stryken då.'
Och stryk fick han, och det med
besked. Ty jag var stark på den
tiden. Sa höll jag upp . . . 'Vill du
bli en kristen människa nu och en
bra karl - annars fortsätter vi
bara, tills det gör verkan.' Jag
beredde mig att låta käppen åter
komma i verksamhet, men då grät
han och bad. Han ville visst bli
en ordentlig människa, så säkert,
så säkert.
'Nå, jag tror dej, men visa det
i livet. Så ta' vi varann i hand
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på det. Och står du inte fast vid
ditt löfte, så vankas det tiodubbelt.'
Med svedan och skammen ännu
i friskt minne hade han lämnat
landet. Nu var han tillbaka, en

välbärgad och fin man, och tackade för hjälpen till den stora förvandlingen i livet. Den käre pojken», slutade Klingner, »den käre
pojken!»

Ett lyckligt äktenskap
Äktenskapet, som är av Gud in- sminka och pudra sig och sitter
stiftat, är heligt och borde hållas framför spegeln, bör inte tänka på
i helgd. Finns det en skönare bild att gifta sig, om hon inte kan få
att se än två unga som älska var- en miljonär till man.
andra, och vilkas kärlek är byggd
Mannens plikt är att se till, att
på renhet och trohet. Eller att se- det finns pengar till familjens updan om några år se dem med deras pehälle. Har· man inte moderna
barn, som de båda älska.
bekvämligheter bör mannen hjälOch hur vackert är det icke att pa till att hämta ved och vatten
se ett par äkta makar, som i flera m. m. Om hustrun ocksä har arårtionden levat tillsammans, och bete utom hemmet, kan mannen
som drabbats av prövningar och hjälpa till med att göra uppköp,
motgångar, men ännu i livets höst stiga upp om morgonen och koka
älska varandra innerligt.
kaffe o. s. v. Han bör icke glömMången gång blir nog kvinnan . ma att ibland berömma maten, ty
orätt bedömd. Man säger, att hon det gläder hustrun. Uppmuntra
vill gifta sig bara för att få det henne med en blomma eller någon
bra och bli försörjd. Men det är liten present ibland. Det gör henen orättvis dom. Hon vill nog först nes tunga arbete lättare.
och .främst ägna hemmet och barNär två unga funnit varandra
nen sin ·kärlek.
böra
de, innan de gifta sig, noga
Unga män kunna däremot vara
tänka
på, om de passa för varandannorlunda. De fästa sig ofta mest
ra,
och
taga reda på varandras
vid flickornas skönhet, men de
förhållanden.
Ty många äktenglömma att skönheten snart förskap,
som
i
början
sågo så lovangår. Det finns många unga män,
ut,
ha
efter
några
år blivit
de
som ej .taga kärleken på allvar
olyckliga. Kanske fanns det sjukutan endast skämta med unga flickor och kanske till sist bedraga dom i släkten. Om smittosamma
eller ärftliga sjukdomar finns i
dem. Sådana mäns sällskap bör en
någonderas
släkt, kan detta få
flicka undvika.
sorgliga
följder.
Om båda äro födEn kvinna bör också tänka på
da
dövstumma,
kan
det vara farsitt ansvar för hemmet. Hon måsligt
för
att
också
barnen
bli dövte kunna sköta ett hushåll förstånstumma.
digt och sparsamt, kunna sy och
Då en ung man tänker på att inlaga kläder och balla hemmet rent
och snyggt. Och när mannen kom- gå äktenskap, måste han först
mer trött hem från arbetet bör göra klart för sig, om han har
hon vara glad och vänlig och ha pengar att skaffa sig ett eget hem
maten färdig och hemmet i ord- och inkomster att försörja familj,
ning så att han känner trevnad i ty det blir ju ganska dyrt.
En man, som tycker om sprit
sitt hem. En kvinna, som bara
tänker på att måla sina läppar och borde aldrig gifta sig. Och använ-
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der han tobak, bör han sluta upp
med det.
Föräldrar böra icke gräla då
barnen hör på. De böra ej heller
tala nedsättande om varandra inför barnen. Bland de dövstumma
brukar man sällan höra någon tala
illa om sin hustru eller man, utan
jag har beundrat deras kärlek till
varandra. När sjukdom kommer
till ett dövstumhem, är det en

glädje att se, hur uppoffrande de
kunna vara. Men så ha de ju också
fostrats i lidandets skola.
I det hem, där kärleken håller
på att taga slut, bör man inte gräla, utan försöka börja på nytt. Vi
bör lära av Pauli ord i Romarbrevet 12:9-21 och göra våra hem
till ett himmelrike på jorden, där
Guds kärlek råder.
(Efter ett tal vid föredragsdagar i J akobsstad. Finlands Tidskrift för dövstumma.)

Konungens råd
Det berättas, att någon frågat
en konung i österlandet, om han
kunde säga hur man skulle slippa
att bli frestad.
Konungen bad mannen taga en
skål full med olja och bära den
genom stadens gator, utan att
spilla en droppe.
»Om en · droppe spilles», sade
konungen, »så skall ditt huvud
huggas av».
Mannen gick genom staden,
och gatorna voro fulla av folk.
Men han lyckades komma tillbaka

till konungen utan att ha spillt en
droppe olja. Då frågade konungen:
>>'Såg du någon under det du
gick genom staden?»
»Nej», svarade mannen. »Jag
såg bara oljan och märkte ingenting annat.»
»Så», sade konungen, »har du
lärt, hur du kan segra över frestelser. Se på Gud såsom du såg
på oljan. Då skall du inte ha lust
till synden.»

Hemfärden
En soldat från det inre av Finland ligger på militärsjukhuset på
Sveaborg. En svår epidemi hade
gått fram, så att många kompanier insjuknat. Sjukdomen övergick till en häftig lunginflammation. Trots kamraternas hån och
gyckel knäppte han sina händer
till bön och läste Fader vår, när
han bars till sjukhuset. Där träffade han en vapenbroder, en ung
präst, som kommit för att besöka
några sjuka, som tidigare varit
hans konfirmander. Han läste berättelsen om den förlorade sonen
för den sjuke. Denne som ofta
föraktat sina anhörigas gudsfruktan, längtade nu efter att än en
gång få se sina kära för att kunna
bedja dem om förlåtelse. Men de
hunno ej fram, förrän den unge

redan fått gå till det hem, som är
ännu längre bort än det enkla torpet, där bortom de tusen sjöarna
- och dock närmare än något annat hem, så nära, att det för den
förlorade sonen icke är mer än
ett steg över tröskeln dit, till det
eviga fadershuset. För sjuksköterskan hade han en av de sista dagarna återgivit berättelsen om den
förlorade sonen. Det var hans
egen historia.
Det var den döende soldatens
sista glädje, att för Jesu Kristi
skull detta fadershus stod öppet
också för honom, och att en evig
Fader där väntade honom. Till
hemmet i Savolax kom han icke
mera, men ändock blev det en lycklig hemfärd till sist.
Efter Arne Ros euqvis t.
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Tag ned den

den 'bortglömda gamla:iboken
som kan
ledsaga oss i all vår tid
ljus och kraft beskära åt oss i livets sorg och strid
och i döden bära till vårt hjärta frid .
Sv. Ps. 68: 4
E V A N G E L I U M är en Guds kraft till frälsning
för var och en som tror.

Rom. 1: 16.
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Plan för daglig bibelläsning
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

2 Sönd. i Fastan. 5 mars. Jesus giver
dig syndernas förlåtelse.

Luk. 7:

36-50.
M. Matt. 15: 21-28. Herre, hjälp mig!
T. Mark. 9: 17-29. Jag tror. Herre,
hjälp min otro !
0. 1 Tess. 4: 1-7. Gud har kallat oss
att leva i helgelse.
T. 1 Joh. 2: 12-17. Synderna äro eder
förlåtna för Jesu skull.
F. Kol. 3: 12-13. Förlåten varandra!
L. 1 J oh. 1: 9. Om vi bekänna våra
synder, är Han trofast och rättfärdig.

1 Böndagen. 12 mars. Kristus har makten. Luk. 4: 31-37.
M. Luk. 11: 14-28. Jesus utdriver onda
andar.
T. J oh. 8: 31-36. Kristus gör dig fri.
0. Joh. 16: 31-33. Kristus har övervunnit världen.
T. Joh. 3: 35-36. Gud har överlåtit allt
i Kristi händer.
F. Joh. 5: 26-27. Kristus har makt att
hålla dom.
L. Joh. 10: 17-18. Kristus har makt
över liv och död.

Midfastosöndagen. 19 mars. Kristus är
livets bröd. Tro på Honom! Joh. 6:
24-36.
M. Joh. 6: 1-15. Jesus bespisar 5,000
män.
T. Joh. 6: 37-40. Den som kommer till
Kristus, blir icke utkastad.
0. Matt. 5: 1-6. Saliga äro de, som
hungra och törsta efter rättfärdighet.
T. Matt. 5 : 7-9. Saliga äro de renhjärtade.
F. Matt. 5: 10-12. Glädjens och fröjden
eder, ty eder lön är stor!
Marie bebådelsedag. Salig är hon, som
trodde. Luk. 1: 39-45.
5 Sönd. i Fastan. 26 mars. Han har
lidit för oss. 2 Kor. 1: 3-7.
M. Mark. 14: 43-50. Jesus möter Judas.
T. Matt. 26: 59-66. Jesus anklagar.
0. Joh. 18: 15-27. Petri förnekelse. '
T. ·M att. 27: 15-26. Jesus eller Barrabas?
F. Joh. 19: 1-11. Se mannen!
L. Joh. 19: 12-16. Korsfäst honom!

Kungörelse för f. d. Första Distriktet
Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Man illa Dövstumskola före
den 1 apt·il. Ansökan insändes till pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten.
I ansökan skall tydligt angivas ändamålet med det sökta understödet och
summans storlek. Behovet av understöd
skall intygas av präst eller kommunalman i hemorten. I första hand lämnas
understöd för utbildning i yrke eller för
utövning därav eller för annat ändamål,
som avser att befrämja sökandens livs-

uppehälle. Om understöd lämnas till inköp av arbetsmaskiner eller verktyg förbli dessa fondens egendom, men de få
av understödstagaren användas så länge
han behöver dem.
Understöd skall i regel vara till avhJ' älpande av tillfälligt behov och utgår
endast till dövstumma från gamla första
distriktet med företräde för den som
bor i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas först efter den 15
juni.

VIGDA.
Erik Henry Nilsson, Asarum, Blekinge,
och Helga Karolina Engdahl, Lessebo,
Småland, den 26 dec. 1938.
Carl Gustaf Boman och Agnes Elly Linnea Claesson, Nässjö, den 17 febr.
1939.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem lycka och välsignelse
till deras viktiga förening.

AVLIDNA.
Änkefru Hulda Amalia Ekenstam, Uddevalla, den 23 jan., 54 år.
Emma Olivia Eriksson, Alingsås, den 26
•j an., 52 år.
Knut Harald Öqvist, Kalix, den 24 jan.,
40 år.
Anna Karolina Blomdahl, Delsbo, den 27
jan., 60 år.
Herre, jag bidar efter din frälsning.
(1 Mos. 49: 18.)

(Forts. fr. sid. 16.)
Föreläsningar:
Arvika, Förs.-hemmet, den 12 mars
kl. 10,ao. Dövstumlärare S'chyberg: »l
norrlandsstäder och lapplandsbygd».
Ljusbilder.
Kil, Järnvägshotellet, den 12 mars kl.
2, samma föreläsning.

Växjö, Skolan, den 5 mars kl. 3,oo.
Pastor G. Bratt.
Hälsingborg, K. F. U. M., den 11 mars
kl. 7. Herr P. Nordheim.
Jönköping, Folkets Hus, den 12 mars.
Herr Valfr. Svensson.
Malmö, »Svenskes» lokal, den 19 mars
kl. 6. Pastor G. Bratt.
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Gudstjänster i mårs.
S t o c k h o l m s d i s t r i k t.
L. 4. Hallstavik, Kyrkan kl. 4,45.
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
L. 11. ·Skutskär, Kyrkan kl. 4.
S. 12. Upsala, Domkyrkan kl. 2.
L. 18. Mjölby, Kyrkan kl. 5.
S. 19. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
M. 20. Kisa, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
F. 24. Stockholm, S :t Görans Förs.-sal
kl. 7,oo. (Se nedan.)
L. 25. Västerås, Domkyrkan kl. 3,30.
Nattvard.
S. 26. Köping, Kyrkan kl. 1. Nattvard.

Stockholm. Församlingsafton anordnas av S :t Görans församling i Kyrksalen vid S :t Görans kyrka, hörnet av
Kungsholmsg. och Mariebergsg. (spårvagn 11), fred. den 24 mars kl. 7,30.
Föredrag av pastor Admund om läkarmissionen i Indien med visning av filmen »Devadas - hindupojken som blev
kristen läkare». Samkväm.
Arbetskretsen, Sveav. 36, den 9 mars
kl. 7.
K. F. U. K., Brunnsg. 3, den 14 mars
kl. 7,30. Fröken Sigrid Linder: »Visby,
rosornas och ruinernas stad». Ljusbilder.
S. G. S v e n fors,
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.
Eksjö, Förs.-hemmet kl. 7.
s. 5. Växjö, Kyrkan kl. 1.
L. 11. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6.
s. 12. Mönsterås, Kyrkan kl. 1. Nattv.
Dövstumhemmet
0. 15. Hovmantorp,
kl. 4. Nattvard.
L. 18. Lund, Allhelgonakyrkan kl. 6.
Nattvard.
S. 19. Lund, Dövstum.skolan kl. 9,30.
S. 19. Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal
kl. 3,oo. Nattvard.
L. 25. Eslöv, Kyrkan kl. 3,45. Nattvard.
S. 26. Hässleholm, Kyrkan kl. 1.
APRIL:
S. 2. Ljungby, Kyrkan kl. 1. Nattv.
G. Bratt,
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 27 10.

L.

S.
S.
S.
S.
S.
S.
L.
L.
S.

4.

V
5.
5.
12.
12.
19.
19.

25.
25.
26.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 11,oo.
Falköping, Kyrkan kl. 3.
Skara, Förs.-hemmet kl. 11,15.
Lidköping, Kyrkan kl. 2,ao.
Vara, Kyrkan kl. 12,oo. N attv.
Vänersborg, Kyrkan kl. 3,00.
Halmstad, Dövstumfören. kl. 11.
Varberg, Förs.-salen kl. 3,15.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Nattvard.

APRIL:

L. 1. Töreboda, Kyrkan kl. 5.

s.
s.

2.
2.

Moholm, Kyrkan kl. 9,oo. Nattv.
Mariestad, Kyrkan kl. 2. Nattv.
H i l d i n g B e r g f e l t.
Kungälv. Tel. 14.

ö r e b .r o d i s t r i k t.
L. 4. Säffle, Förs.-hemmet kl. 17,ao.
S. 5. Karlstad, Domkyrkan kl. 12,ao.
S. 12. Hedemora, Kyrkan kl. 16. Nattv.
S. 19. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
L. 25. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. lJ.
APRIL:
L. 1. Hudiksvall, Kyrkan kl. 15,30.
S. 2. Färila, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
Karlstad. Efter gudstjänsten den fi
mars samlas de dövstumma hos domprosten Sveneus.
C a r l-Ä k e A r e s k o g,
Sturegatan 12, Örebro. Tel. 154 78.
Föreläsningar.
Stockholm, Dövstumföreningen, Drottningg. 26, den 19 mars kl. 7,oo. Hen
Matthes: »Ur järnvägens historia».
Södertälje, Förs.-hemmet, den 12 mar
kl. 12. Rektor Zommarin: »Djur i skogen».
Upsala, den 12 mars efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Bakterierna såsom våra vänner och fiender». Ljusbilder.
Eskilstuna, Loheg. 14, den 25 mars kl.
11. Fröken Abrahamsson: »Gustav Dahlen, en svensk uppfinnare».
Västerås, den 25 mars efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Köping, den 26 mars efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Linköping, den 19 mars efter gudstjänsten. Herr Björn: »Ur binas liv».
Ljusbilder.
:N orrköping, Dövstumfören., den 19
mars kl. 6,oo, samma föreläsning.
Mjölby, den 18 mars efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Ett brev på posten». Ljusbilder.
Visby, Förs.-hemmet, den 25 mars kl.
1 och kl. 4. Dövstumlärarinnan Rut
Brinkman: »Oxfordgrupprörelsen» och
»Om svenskarna i Sydamerika». Ljusbilder.
Hedemora, den 12 mars efter gudstjänsten. Pastor Areskog: »Den heliga
skrift». Ljusbilder.
Borlänge, den 19 mars efter gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg: » m
djurens vandringar».
Örebro, Dövstumfören., den 18 mars
kl. 7. Dövstumlärare Schyberg: »Lapplands malmberg». Ljusbilder.
(Forts. å sid. 15.)
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