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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD
Utgivet av Svenska Kyrkans Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd

Ur rlet finska kyrkliga hilrlverket Suomen Kirkko Kuvissa .

Ett folk i bön

På honom i all nöd och sorg
vårt hopp vi vilja bygga
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Ett folk i bön
När jag ser på bilden, som pry. der första sidan av detta kyrkoblad, kommer jag att tänka på den
gamle trotjänaren i mitt föräldrahem, Karl Olsson. När solen gått
ned, och arbetet var slut för dagen, och den gamle· mannen efter
plikttroget och väl förrättat arbete gick till vila, kunde man få
· höra honom bedja sin aftonbön.
Han bad alltid högt. Mer än en
gång stod jag på sommarkvällen
nedanför hans öppna fönster och
lyssnade till hans bön. Aldrig har
jag förr eller senare hört en mera
innerlig och förtröstansfull bön.
Han tackade Gud för den gångna
dagen. Han bad för sin .e gen fattiga själ. Han bad för sitt husfolk,. han bad om änglavakt över
gården, han bad för konung och
fosterland och för alla männskor.
Endast så kan den bedja, som förstår, att han själv är en fattig,
syndig människa, och som också
vet, att det finnes En, som är
barmhärtig och kan hjälpa. Endast så kan den hedj a, som i allt
fö r tröstar på Gud. Att Gud lyss-

nade till Karl Olssons böner , det
var lätt att se. Han ägde i sanning den frid, som ·ö vergår allt
förstånd. Och i frid fick han lämna detta livet.
På bilden ser vi kyrkbänkarna
fyllda av andäktigt bedjande människor. Det är ett folk, som många
gånger fått pröva på lidanden och
elände. Finlands folk är ett lidande folk. Där förstår man, att endast på Gud kan man bygga sitt
hopp. Många äro vittnesbörden,
som tala om finnarnas Gudsförtröstan i nödens tid. »Vår Gud är
oss ·e n väldig borg!»
Ett folk i bön. Tänk, om man
kunde- säga så om Sveriges folk !
Tänk, om man kunde säga, att
Sveriges folk är ett Guds folk !
Nog ville du det, min vän. Men
då måste du bedja själv. Alla
måste vi hjälpa till. Din bön kan
betyda mycket, icke bara för dig
själv utan också för oss alla. Din
enkla bön är icke förgäves, när du
förtröstar på Gud. Herre, lär oss
att bedja! Amen.

Barmhärtighet är aldrig förgäves
Finska Församlingsbladet skriver:
De finländska segrarna har slagit världen med häpnad. Våra soldaters tappeJ?het har fått det högsta beröm. Men det finns också
en annan sak som tilldragit sig utlandets uppmärksamhet, nämligen
finländarnas humana krigsföririg.
I stället för att grymt plåga sina
fångar, såsom de ryska »,p olitrukerna» påstå, ha de våra behandlat fångarna väl, vi ha skött deras
sår och även vårdat deras själar.
De omänskliga luftangreppen mot
civilbefolkningen, inte minst kvinnor och barn, har från finländsk

sida inte återgäldats med samm a
brutala metoder.
Man hör stundom klandras, att
finländarna ·är alltför beskedliga,
och att hämndakter skulle ha b tydelse för krigets utgång, därför
att de skulle sätta skräck i fie nden. Sådana tankar uppstå 1äit,
när man ser dessa nakna skorst nar vid en skövlad gata eller s r
föräldrar gråta vid sina mördad
barns kistor. Men dessa hämnd och hatkänslor måste bekämpas,
ty de förstör frimodighet n i vit r
själ. Det är omöjligt att amti d ig-L
älska Gud och hata sina fien cl r,
även om de vore sådana odjur,
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som de röda barbarerna. Vi måste
vara på vakt mot hatet och löna
ont med gott, om vi vill vara
kristna. Vi må tänka på honom
som sade: »Saliga är:o de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras
barmhärtighet», och som bad för
sina mördare: »Fader, förlåt dem, .
ty de veta icke vad de göra».
Även den barmhärtighet, som
visats våra fångar, är långt ifrån
bortkastad. Ryssarna ta i regel
gärna emot biblar. En fången soldat hade suttit hela dagen vid den
Bibel han fått och läst högt för

sina kamrater. De ha varit så illa
behandlade, och när de möter
kristen behandling värmas de upp.
- En läkare, som höll på att lägga
förband på ·e n sårad ryss, märkte
att ~något föll ned på :hans hand.
När han .såg upp såg han att ryssen grät. Då läkaren frågade, varför han grät, svarade han, att
han kände is ig rörd av den goda
behandlingen, trots att ryssarna
gjort Finland .så mycket ont.
Sådana händelser ha inte varit
ovanliga, och de visar, att barmhärtighet är aldrig förgäves.

När räddningen kommer
Det var den 1 januari 1940 nyårsdagen. Jag reste norrut från
Trondheim med ångaren »Dronning Maud» för att besöka de döv- ·
stumma i Nord-Norge.
Vid 6-tiden på kvällen . fick radiotelegrafisten ombord meddelande från en tysk ångare på 9 000
ton, lastad med malm från N arvik, att den drev hjälplös omkring
efter att ha förlorat roder och propeller. Snart skulle den· driva på
skären och stormen skulle göra
den till vrak på några minuter.
»Dronning Maud», som var det
enda fartyget i närheten, ändra. de genast kurs ut till havs för att
undsätta haveristen. - »När kan
ni vara framme?» frågade tysken
i· radio. ·- »Om två timmar», blev
svaret. - »För sent!» ljöd det tillbaka till oss, - och det betydde
att 38 man skulle vara räddningslöst förlorade, om vi inte · kunde
komma fram i tid.
Men då vi två timmar därefter
nådde fram, låg tysken lyckligtvis
ännu fri från grunden, men hotande nära de första grundbrotten. Det blev en spännande kamp
i mörker, storm och snöbyar för
att rädda människoliv. Det var
ganska obehagligt att vara på
däck, men det var omöjligt för

mig att gå ned i den lugna hytten. Denna kamp på liv och död
måste jag se till slut.
Först gällde det att försöka få
en 1ina ombord på tysken, för att
i räddningsstolen fira manskapet
en efter en över till oss. Raketapparaten fyrades av flera gånger,
men den tunga blykulan med den
lätta linan togs av den starka vinden och nådde icke målet. - Då
kastade tysken ut en livboj med
ett tänt karbidljus och linförbindelse. Långsamt drev ljuset ned
mot oss. Det var en underlig syn.
De höga sjöarna begravde bojen
gång på gång, men karbidlågan
slocknade inte. Den lyste genom
vattenmassorna som en regnbåge
i alla färger. Men i den svåra sjögången lyckades man inte att fiska upp bojen med linan. Försöket
upprepades ännu en gång men
misslyckades.
Nu gällde det att handla raskt,
ty några timmar hade gått - och
2 eller 3 hundra ·meter från oss
lyste det vitt i skummet från
grundbrottet. Vi var i den farligaste ställning ett skepp kan komma i. Det' gällde inte bara andras
utan också ·e gna liv. Försiktigt
gled »Dronning Maud» upp mot
sidan av tysken, allt närmare. -
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Och så kom ett farligt ögonblick. manskapet var helt unga pojkar.
För mig såg det ut som om vår . En stund stod dessa käcka karlar
stäv i den höga sjön måste ihugga tysta, allvarliga. De måste nog
rakt in i aktern på ty.sken och slå besinna sig litet. Var det verklisönder bägge skeppssidorna. Men gen över?· Var de säkra?
manövern var noga beräknad. Vi
Efter 3 / 4 timme stod det tyska
gledo precis förbi akterändan på fartyget på grund, .brutet i två
skeppet. Men framme i fören hos delar, medan stormen piskade vatoss stod en man lugnt med en ten över det och skummet frös till
tågrulle. I det rätta ögonblicket is så att skutan nästa dag stod
slängde han ändan ombord på det där mitt i havet som ett stort isandra fartyget. Men också detta berg.
var förgäves. Stormen tog repet.
Det .smakade nog gott för dessa
Ingen förbindelse denna gång hel- pojkar att tända den första cigarretten efter nervpåfrestningen, få
ler.
Nu fanns inget annat att göra torra kläder, kaffe och mat. Det
än att manskapet måste gå i bå- blev en lugn och god stämning i
tarna. Den första räddningsbåten salongen ombord. - Då hände det
krossades mot skeppssidan, då den något gripande-:-- en tänd julgran
firades i sjön. I räddningsbåt n :r stod mitt på golvet - och alla på
2, som var den sista, gick bara en gång började ,s junga den tyska
några få man. De övriga ansåg julpsalmen: »Stilla natt, heliga
det hopplöst att försöka i den natt», som slutar med orden: »Oss
hemska sjön. Det blev ett hårt är ,e n Frälsare född».
arbete. Det tog en hel evighet att
»En Frälsare !» - 1D et låg mycro 2-300 meter, men äntligen var ken tacksägelse i den psalmversen
båten vid sidan av oss. En lej- som dessa pojkar sjöng. De voro
dare kastades ut - och så gällde räddade, frälsta ! Nu förstod de,
det att våga livet i ett språng om icke förr, vad fara och den
från räddningsbåten och upp på yttersta nöd betyder. Och den som
repstegen från »Dronning Maud». sett sådant i ögonen, han förstår
Ett felgrepp skulle betyda döden. att tacka.
Det var med underliga tankar
AJ.le man kom ombord. Det var
det mest spännande ögonblick, jag jag gick ned i hytten för att lägga
har upplevt, då jag stod trygg och mig efter de sex mest spännande
torr på däcket och såg dessa stac- timmarna i mitt liv. Så är det .
kars sjöfolk, genomvåta och för- alltså,, när räddningen kommer. Så
frusna vara så nära räddningen måste lärjungarna ha känt det den
och ändå kämpa för livet.
natten, då de var i yttersta nöd
I räddningsbåten var fästad en på Genesarets sjö, och Jesus kom
lina från det ty.ska fartyget och med räddningen. Så är det när
därmed var förbindelsen uppnådd. frälsning.en kommer till männiDen tomma båten halades sedan skorna~ och de förstår, vad det betillbaka med en lina efter från oss. tyder för dem: förtappelse eller
Så gick resten av besättningen i liv. Det gäller att frälsningen kombåten och halades försiktigt över mer, innan det är för sent. Det
till oss. Diet var icke ofarligt den- gäller att vi sänder bud. Det gälna gången heller. En sjö kunde ler också att vi själva vågar nåju när som helst fylla .d en tungt got för att få förbindelse, för att
ta emot frälsningen. Det är en
lastade båten.
Alle man ombord - ingen ska- kamp för oss alla, till sjöss eller
dad - livet räddat för 38 männi- till lan.ds, en kamp mot värre makskor; det var en underlig stäm- ter än storm och sjö.
ning. Största delen av det tyska
Kåre Skollerud.
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Starkt
Din själ

måste fartyget vara förtöjt vid kajen
för att inte driva för ström och vind.
måste ha en stark förankring

vid BUD
för att kunna stå stark mot frestelse
och fara.
Allenast hos Gud söker min själ sin ro; från honom
kommer min frälsning. Ps. 62 : 1.
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Hjälpsamhet
»l människor, varen icke så
. hårde!» (G. Fröding).
Jag gick en dag över det stora
torget. Vädret var grått med fukt
och tät dimma. Människorna huttrade i den råa kylan. Det var vardagslivet med dess grå tråkighet
och många småbekymmer' som
trängde sig på en.
En gammal man skulle gå över
gatan. Det syntes på honom, att
han var från något ålderdomshem.
Han hade en tjock rock och grova
skor. Han gick böjd och hans händer buro stora giktknölar.
Där stod den gamle mannen
rådlös på trottoaren. Bilarna
strömmade förbi. Det var omöjligt att komma över; Det skulle
knappast ha lyckats för en ung
och frisk människa, så mycket
mindre då för en gammal och
stapplande.
Två unga pojkar kommo vårdslöst drivande utefter trottoaren.
De stannade strax intill den gamle och förde ett högljutt samtal
om sina upplevelser. Det var inte
så särskilt värdefulla ting de pra..:
tade om. Det var om veckans tips
och om ett nytt dansställe. Den
gamle mannen närmade sig pojkarne, lyfte vå mössan och sade :

- Snälla herrarna, vill ni hjälpa
mig?
Pojkarna bara skrattade åt honom och gick ·därifrån.
Och där stod den gamle.
Då kom en ung flicka över torget. Hon bar ett stort paket under armen. Hon gick först förbi
den gamle mannen, men så vände
hon om och gick tillbaka.
- Ska farbror över gatan? frågade hon honom.
- Ja, jag skulle det, men ...
- Kom då, sade hon.
Och så tog hon honom under
armen och förde honom sakta
tvärs igenom -den brusande trafiken. Bilarna bromsade in, och de
kommo över.
När den gamle mannen oskadd
kommit över gatan, sade han:
Gud välsigne er, min lilla
vän!
Tack för det, sade hon.
Och så glittrade det så varmt i
hennes ögon.
Det var som om solen bröte igenom grådiset.
Hat och ondska föder gråhet
och olust. Men de goda gärningarna föda välsignelse och ljus.

En övervinnare

Vad man aldrig ångrar

När den unge doktor Moon i
Amerika blev blind, sade han :
»Herre, jag tar blindheten sås-om
en gåva från dig. Hjälp mig att
bruka den till att förhärliga dig!»
·Denne man uttänkte ett alfabet
som förr användes mycket och
varigenom tusentals blinda kunde
läsa Guds ord. Den så hå'rt prövade unge mannen blev, i stället
för att övervinnas av sin tunga
prövning, en övervinnare, som
triumferade mitt i svårigheterna.

Du skall aldrig ångra :
Att du handlade väl mot någon.
Att du talade väl om någon.
Att du tänkte dig för innan du
talade.
Att du uppmuntrade någon sorgsen '.m änniska.
Att du bad om förlåtelse, när
du felat mot någon.
Att du inte brydde dig om skvaller.
Att du inte trodde allt det onda
du hörde.

Efter Sveriges Ungdom.
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Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

2 sönd. e. Påsk. 7 april. · Kristus är
den gode herden. Joh. 10: 1-10.
M. Joh. 10: 11-16 ~ , Den gode herden.
T. J oh. 21 : 15-21. Älskar du Kristus?
0. Joh. 15: 13-16. Kristus har utvalt
oss.
T. 1 Petr. 2: 21-25. Vi äro kallade att
följa Kristus.
F. Ef. 6: 5-8. Arbeta såsom Kristi
tjänare!
L. 1 Petr. 5: 1-4. Haven omsorg om
varandra!
3 sönd. e. Påsk. 14 april. På vandring
till Himmelen. Joh. 14: 1-11.
M. Joh. 17: 1-8. Jesus beder för sina
vänner.
T. Joh. 16: 16-22. Vi skola få se Kristus.
0. Hebr. 4: 12-16. Må vi träda fram
till nådens tron och få barmhärtighet!
·
T. Matt. 13: 44-46. Himmelriket är
dyrbart.
F. ~ Tim. 4: 7-8. Börja kampen! Lönen är himmelriket.
L. 1 Petr. 1: 3-5. I Jesu uppståndelse
ha vi hopp.

2 Böndagen. 21 april. Vägen till Gud.
Matt. 11: 25-30.
M. Joh. 7: 37-39. Jesus säger: Om någon törstar, han komme till mig
och dricke.
T. Joh. 16: 5-15. Det var för vårt
bästa, som Kristus dog.
0. 1 Joh. 3: 19-24. Frimodighet inför Gud.
T. Matt. 7: 21-29. Gör Guds vilja!
F. Upp. 15: 3-4. Herrens vägar äro
de rätta.
L. Hebr. 5: 5.-10. Jesus lärde lydnad
genom sitt lidande.
Bönsöndagen. 28 april. Jesu undervisning om bönen. Luk. 11: 1-13.
·
M. Matt. 6: 5-11. Hur skall jag bedja?
T. Joh. 16: 23-28. Allt, som vi bedja
Fadern om i Jesu namn, skola vi få.
0. Jak. 5: 16-20. Bekänn edra synder
för varandra!
Kristi himmelsfärdsdag. Kristus har
gått till Fadern. J oh. 14: 12-14.
F. Jak. 1: 22-27. Lyd Guds ord!
L. Apg. 1: 6-11. Kristus skall komma
igen.

Den rätta stunden

AVLIDNA.

·:En man föll ,e n gång ned i en
kanal och började ropa :på hjälp.
Några förbigående hörde det, och
snart hade en stor hop folk samlats. Bland dem befann .sig även
en känd .simmare, som _ räddat
många från att drunkna. Då man
frågade honom varför han inte
strax hoppade i vattnet och hjälpte upp mannen, svarade han :
»Först måste han bli alldeles uttröttad och sluta upp med alla
försök att rädda sig iSjälv, innan
jag kan hoppa i, fatta tag i honom och hjälpa honom i land.
Eljest 1skulle han dra mig ned i
djupet.»
Så handlar Gud ·ofta,. när vi
bedja honom om hjälp. Det ser
ut, som om vi skulle ropa förgäves. Men Han inväntar blott den
rätta stunden att hjälpa.

Per Olof Johansson, Alfta, Hälsingland,
den 6 febr., 78 år.
Karl Viktor Rehn, Ljusdal, den 7 febr.,
55 år.
Agnes Karolina Björklund, f. Jonsson,
Skönsmon, Medelpad, ·den 11 febr.,
79 år.
Fru Amanda Pettersson, f. Jonsson, Södertälje, den 26 febr., 75 år.
Gustava Karlsson, Dövstumhemmet, Hofmantorp, den 1 mars, 81 år.
Alfred Teodor Johannes Johansson, Visby, den 3 mars, 64 år.
Anna Olivia Berglund, Dövstumhemmet,
Härnösand, den 4 mars, 76 år.
Eva Lindberg, Burträsk, Västerbotten,
den 8 mars, 77 år.
Karl Ekdahl, Borås, den 11 mars, 76 år.
Ture Bo Ernst Forsgren, Björksele, Västerbotten, den 13 mars, 13 år.
Fru Brita Andersson, f. Dahl, Hudiksvall, den 16 mars, 73 år.
Ty lär oss leva, lida
Som du och dö din död;
Låt oss din hjälp få bida,
I kampen var vårt stöd.
Blott den som delar striden
Skall dela segern, friden
Och himlens ro med dig.
(Sv. P!'; . 1ffi : 4 )
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Gudstjänster i april.
Stockholms distrikt.

Västerhaninge, Kyrkan kl. 3.
Nattvard.
S. 7. Stockholm, Manilla kl. 11,30.
S. 7. Stockholm, Storkyrkosalen kl. 2.
(Ingång fr. Trädgårdsgatan vid
Stortorget.)
.
L. 13. Finspong, Slottskapellet kl. 2,3,0.
Nattvard.
S. 14. Linköping, Domkyrkan kl. l.
Nattvard.
M. 15. V a ldemarsvik, Kyrkan kl. 11.
Nattvard.
S. 21. Eskilstuna, Klosters ·Kyrka kl. .3.
T. 23. Stockholm, Adolf Fredriks Församl.-sal kl. 7,30. · (Se nedan.) .
L.

5.
5.

s.
s.
s.
s.
s.

7.

6.

Stockholm. . Församlingsafton i Adolf
Fredriks Förs.-sal, Kammakaregatan 30,
tisd. den 23 april kl. 7,30. Tal av kyrkoherde Ström. Föredrag av .pastor Tollin:
»På resa i Kyrkåns tjänst». Film. Samkväm.
·
Konfirmanderna på Manilla åren 1929
-1939 samlas Sveavägen 36 den 5 april
kl. ~~ .
.
.
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.
6. Hälsingborg, Förs.-salen kl. 6.
7. Lund, Dövstumskolan kl. 9,30.
7. Lund, S :t Mikaels kap. ·kl. 1.
13. Landskrona~ Förs.-salen kl. 6,31).
14. Trälleborg, Kyrkan kl. l,30.
17. · Hovmantorp, Dövstumh. kl. 4.
21. Jönköping, ö. · Förs.-hemmet kl.
2. . '
L. 27. Ronneby, Kyrkan · kl. 6.
S. 28. Kar lshamn, Förs.-hemmet kl.
12,oo.
MAJ. ·
T. 2. Väx jö; Domkyrkan · kl. 2.
S. 5. Hässleholm, Kyrkan kl. 1.

L.
S.
S.
L.
S.
0.
S.

G. B ·r att,
Kronobergsg. 18, Växjö. Tel. 27 10.

L.
S.
S.

S.
S.

V
6.
7.
17.

S. 14.
S. 21.
S. 28.
S. 28.
MAJ.
T. 2.
T. 2.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Töreboda, Kyrkan kl. 5.
Moholm, Kyrkan kl. 9,oo. Nattv.
Mariestad, Kyrkan kl. 12,30.
Nattvard.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15.
Nattvard. ·
Borås, Förs.-hemmet kl. l,30.
· Skene, Kyrkan kl. 4,15. N attv.

Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10,45.
Bäckefors, Kyrkan kl. 1,15.
Nattvard.

14.
14.
28.

28.
MAJ.
T. 2.

Halmstad, Kyrkan kl. 1. Nattv.
Falkenberg, Kyrkan kl. 5. Nattvard.
H. 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.
Söder'hamn, Kyrkan kl. 15,no.
Nattvard.
Arvika,,, . F.örs.-hemmet kl. 10,30.
Kil, JärnvägshoteHet kl. 14.
Örebro, Nikolai 'förs.-hem kl. 9,30.
Barngudstjänst. ·
Örebro, N .. Fqrs.-hemmet kl. 11.

Kristinehamn, kyrkan kl. 13, !l o.
Nattvard.
. .
S. 5. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
Ca l-Ä k e Ar e skog,
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78.

r

H ä r n ö s a n.d s d i s t r i k t.
6. Kiru~, Kyrkans sakristia kl. 6.
7. Gällivare, Kyrkan kl. 3.
Ivar Sven n as,
Brännerigatan 9, Härnösand. Tel. 13.

L.
S.

Föreläsningar
Stockholm, Drottningg. 26, lörd. den
20 april kl. 7,30. Rektor Zommarin:
»Våra trafiklagar». .
Upsala, Timmermansg. 1, den 19 april
kl. 8. Fröken Fondelius: »Luftskydd».
Film.
Södertälje, Förs.-hemmet, den 21 april
kl. 11. Rektor Zommarin: »Boliden».
Eskilstuna, den 21 april efter gudstjänsten. Rektor Zommarin: »En rE!sa
till Härjedalen».
·
Norrköping, Hedvigs Förs.-hem, den
13 april kl. 7,30. Pastor Svenfors:
»Mjölken - vårt viktigaste näringsmedel». Film.
Linköping, · den 14 april efter gudstjänsten, sam~a föreläsning.
Mdölby, Förs.-hemmet, den 14 april
kl. 5. Pastor Svenfors: »N athan Söderblom». Film. Dövstumföreningens
månadsmöte kl. 3.
Motala, Förs.-hemmet, den 21 april
kl. 3. Fröken Fondelius: »Bomull från råvara till färdig produkt».
Borlänge, Förs.-hemmet, den· 14 april
kl. 3. Fröken Haglund: »Finland».
Kom i rätt tid , till gudstjänst
och annan sammankomst! Stör inte
andra genom att komma för sent.
Anmäl förändrad ad r ess
till di°striktets dövstumpräst.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940

