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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

I nåd du, Herre, på oss tänkt :
Vår jord din rikdom hyser.
Den frukt uti dess sköt vi sänkt
I gyllne mognad lyser.
Välsignelse
Blott du kan ge:
Din högra hand
At våra land
Har givit korn och kärna.
Sv. Ps. 495: 1.
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Herre, gör mig till ett redskap för din frid,
Där hat råder, .låt mig sprida kärlek,
,,, .
·Entghet; där ~split söridra.r; ·.. "
Tro, där tvivel plågar,
·
Förlåtelse, där orätt sker,
Hopp, där förtvivlan råder,
Ljus, där .mörker härskar,
Glädje, ·där sorg smärtar.
Gudomlige Mästare låt mig få sträva
icke så mycket efter att själv bli .tröstad
som efter att trösta andra
icke så mycket efter att ·bli förstådd
som efter att förstå
icke så mycket efter att ·bli älskad
som· efter att älska. ' .
.
Ty" där vi ge, ta vi e11Ji~()t.
När vi förlåta, få vi fötlåtels:e
och när vi dö, föras vi dll det eviga livet.
-~

Den helige Franciskus (1182-1226) .
. .. '
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Sådd oc·h s·körd

i
i

Aldrig förut ·ha vi väl som just .vi få taga emot det. Men ·hur blir
i å~~ ~änkt ~å _my~~et p~ skörden, det med dess · växt hos oss och
antingen det .nu ar klovervallen, 'skörden? Du kanske ·minns Jesu
rågeilj vetet,. rotfrukterna, skogs- . ljknelse ,om såningsmannen, som
bär~n ·:e'Iler. -· något · an~at ·av ·..allt . ~ gick .ut och ;s ådde sin säd. Annars
deti:,a· .goda:, som · vår jord f·ratn.:... kån 'du slå upp Matteus evangebri~gaf. Jag "tror,· atL~.ll'a· männi:-:. · .lium, ·kap. 13, och läsa den. Det
skoy-1· ,vårt land tänka' på det 'i år. är hälsosamt att läsa den liknelOm ·.µi.an har tillfä:lle att resa om-. sen ··och tänka på den. Du, som
kring' t fariclet~ så kan man kons ta- sedan du var liten, fick taga emot
tera, .a'tt även ·i år blir skörden Guds ord, har du försokt att lyda
myG·~_eJ _QIU{_a '. i _oliJqi_.d_~.l~L~Y_ Y~rt_..d~t,_ -~tt. Jey~ _eft~r _de_t? Eller är
land. · Därborta i Fryksdalen i du lik den förtorkade växten, som
Värmland väntar man rekordskörd inte kan bära någon frukt? Gud
av råg och vete. Och här på När.:. menar något med vårt liv här på
kesslätten är det missväxt. I man- jorden. Vi skola inte vandra här
naminne har man inte haft så då- som onyttiga människor, som göra
lig säd i Närke, som i år. Och ..än- varandra skada och iStälla till m d
då var utsädet säkert lika bra här·, en män~4 tråkigheter, där vi g·
som i Värmland.
fram. Nej, han vill, att vi kola
Så är det också, när det gäller glädja varandra, hjälpa varandra,
sådd och skörd i Guds rike. Guds älska varandra. Då bära vi frul<t,
ord sås ~t ibland os.s. Alla kunna såsom Gud vill. Men, vänner, det1

5r
ta kunna vi icke, om _vi jck~ ,bry
oss om att flitigt lyssna ' till Guds
ord och tänka på det.
När liemannen, i}öden, korp.n:ier;
aro vi då mogna för sköi.d? Vad
är då frukten av vårt liv här på
jorden? Vad gott ha vi uträttat.?

Hur ha v1.- förvaltat de gåvor, som
Gud gav oss .? Ha vi · låtit hans
ord bära frukt? Detta,. är _tankar,
~om måste tränga sig på oss :r,iu.: i
skö.rdet~der.
.
Gud hjälpe . oss · att .. bli · -goda
människor.!· Amen.·
A-g.

Misströstande sörj ej för livet!
Nog får du ditt dagliga bröd.
Det är dig av Skap~ren givet:
Man ser ditt. 'behov och din nöd.
Han kan sina tjänare pröva,
Men aldrig ·skall han dem beröva
Sitt bistånd, sitt huldrika. stöd.

Och · när vi .. mognat alla
Till skörd för dödens hand
Och ned.. som säd ·vi fallaPå åkermannens land,
Giv,· Gud, ·att du . kan bärga
Oss i din glädje då,
Där .stormar "ickoe härja, ·
Där frid ej skall förgå!

(Sv. Ps. 317: 3.)

(Finlands · sv. psalmbok . 403 : 7.)

Vattenbäraren ·
· I en österländsk saga · berättas
det om en vattenhärare. År efter
år gick han omkring "i staden ·och
bar på ryggen en tung vattensack,
fylld av vatten. Den som · ville
kunde få köpa vatten av mannen.
Men med tiden blev mannen alldeles krokig. Han kunde aldrig
räta ut sin kropp och därför kunde han heller aldrig blicka uppåt.
Han kunde aldrig se· den blå himlen och allt annat vackert, som
finns ovanför ens huvud. Många
människor varnade mannen och
sade till honom, att han måste försöka att ibland riktigt få räta ut
sig. Men mannen svarade, att det
gjorde honom ingenting. Han var
från sin tidiga ungdom van att gå
på detta sättet. Och han tillade:
»Inte känne:r jag någon tyngd, inte! » - .Men när hap. en gång
ville vända sig om .för .att se upp
mot himlen, ~å kunde han inte.
Han kunde inte mer räta .ut sin
kropp och lyfta sitt huvud .uppåt.

Det finns många människor,
som det blir på. samma ·sätt med
- andligen talat. De bara tänka
och grulbbla på allt det som till~
hör jorden. Hur de skall få ·m er
peng.ar· och rikedom eller nöjen eller annat. Allt gott och härligt
som Gud har skapat, det se de
inte, eller de tänker inte därpå.
De låter sitt hjärta fångas· av alft
det; som jorden tillhör. Men· ·Gud
och himmelen och allt gott och sin
själs räddning, det glömmer de.
Annat var det med den fromme
mannen, som sade: »I min dagliga
morgonbön har jag under sextio
år ·bedit så : 'Herre, hjälp mig att
i dag leva så, som jag skulle vilja .
leva, om . denna dagen vore · min
sista på jorden' ! » - En som hör- ·
de detta sade: »Så hemskt att i
sextio år leva så med dödens skugga ständigt över sig». Men · den
fromme svarade: »iJ ag har icke
levat de sextio åren i dödens skug"'
ga utan i .ljuset, -ty jag har fått
vara nära Kristus». ·
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Säg alltid sanningen
En ung kontorist hade kommit i
fängelse för bedrägeri. Ifan hade
hustru och barn att försörja, och
tanken på framtiden plågade honom svårt, medan han satt i fängelset. Hur skulle det bli, då han
kom ut? Skulle någon kunna lita
på honom · och ge honom plats
igen?
En dag satt fängelseprästen hos
honom.
»Hur skall det gå när jag snart
blir fri?»
Det låg oro och ängslan i hans
röst.
»Kom ihåg en sak», sade prästen. »Säg alltid sanningen.»
Vad? Han kunde väl inte tala
om att han suttit i fängelse heller! - Jo, prästen ansåg det. Och
innan de skildes, lovade han fängelseprästen att alltid vara ärlig och
sann i tal och gärning.
Flera år efter detta samtal fick
prästen en dag besök av en ståtlig, välklädd herre. Det var den
forne fången. Prästen skulle aldrig ha känt igen honom, om han
inte själv talat om vem han var.
Nu kom han för att tacka pastorn
för hans goda råd och tala om hur
det gått för honom.
»Då jag kom ut ur fängelset,
gick jag till en stor firma, där en
plats var ledig. Jag fördes in till

chefen och visade honom mina tidigare goda betyg, som han noga
betraktade. När han var färdig
kom den fråga, som jag väntat och
fruktat för: Var hade jag varit
det sista året? Jag kände hur
hjärtat bultade i bröstet på mig,
då jag svarade:
»I fängelse.»
»Varför blev ni straffad?»
»För bedrägeri.»
Då såg han på mig med förvåning i blicken och utbrast:
»Hur vågar ni säga det rent ut?
Tror ni att jag någonsin kan ta in
er i firman, då ni är en bedragare?»
»Jag lovade min fängelsepräst
att alltid säga sanningen», svarade jag.
Jag såg att han blev rörd. Han
fortsatte:
»Har ni också lovat honom att
vara ärlig och sann på den nya
plats ni hoppades få?»
Då jag svarade »ja», räckte han
mig handen med orden:
»Då ni nu hållit ert ena löfte
och talat sanning, så tror jag att
ni också kommer att hålla det
andra.»
Jag fick alltså platsen, och pastorn förstår nog hur tacksam jag
är för det råd ni gav mig: »Säg
alltid sanningen».

Styvmorsviolens predikan
En konung hade en stor trädgård full med sköna träd och växter. Så hände det en dag att alla
träd och växter blevo missbelåtna
med sin tillvaro och begynte klaga
över sin ställning i livet.
Eken var bedrövad över att den
icke kunde bära vackra blommor.
Rosenbusken var ledsen över att
den icke bar välsmakande frukter
och vildvinet olyckligt över atf det

måste stå rätt upp mot en mur
och icke kunde kasta någon
skugga.
»Jag är icke till någon nytta i
världen», sade eken. »Jag har
ingenting att leva för, när jag icke bär någon välsmakande frukt»,
klagade rosenbusken. »Vad kan
jag göra? Ingenting», sade vildvinet bittert.
Konungen gick från den ena till
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den andra och lyssnade till deras
klagan. Slutligen kom han till den
lilla styvmorsviolen. Den lyfte sitt
lilla strålande ansikte upp mot honom och såg glad och nöjd ut. Konungen frågade: »Hur kommer
det sig att du ser så glad ut, under
det att alla de övriga blommorna
se så missmodiga och otillfredsställda ut med sin tillvaro?»
»Jag tänkte», svarade styvmors-

violen, »att du ville att jag skulle
stå här, och så beslutade jag mig
för att försöka vara den bästa
lilla styvmorsviolen jag kunde
vara. »
Den plats som Gud valt åt dig är
den bästa du kunnat få i världen.
Och detta, att Gud har bestämt
den, må vara tillräcklig anledning
att du med glädje och trohet fullgör din gärning.

Våra kyrkor
Göteborgs första stenkyrka invigdes 163·3. Kyrkan fick efter
konung Gustaf Il Adolf namnet
Gustavi Domkyrka. Den förstördes av eld 1721 men återuppbyggdes igen. Sedan den åter eldhärjades 1802 uppfördes den nuvarande kyrkan och blev fullt färdig
1825. Kyrkan är byggd i renässansstil av holländsk klink med
tak under kopparplåt. Tornet är
53 m högt. Sittplats finnes för
omkr. 1,600 personer.
Götebor gs domkyrka.

Tag dig tid
Tag dig tid att, innan du börjar
din dag, bedja Herren bevara dig
från det onda och använda dig i
sin tjänst.
Tag dig tid att vara vänlig och
uppmärk am. Ett vänligt ord och
ett glatt ansikte verka som solsken på mgivningen.
Tag dig tid att vara tålig. Genom tålam d och vänlighet kan du
vinna ett
tt inflytande över både stora och må.
Tag dig tid att vara vördnadsfull mot d m om äro äldre än du.
Var vänlig ch artig mot en äldre
person, äv n m det skulle vara
en tiggar .

Tag dig tid att tänka, innan du
uttalar den förargelse, du känner,
eller innan du skriver ett brev,
som kan såra en annans känslor.
Tag dig tid att uppfylla även
dina minsta plikter.
Tag dig tid att välja dina vänner, och kom ihåg att mången,
sorri i första ögonblicket synts
mest tilldragande, vid närmare
bekantskap befunnits minst värdefull, och tvärtom.
Tag dig tid att s.luta varje dag
med bön och tacka Herren för hans
nåd och överlämna dig i hans vård
för den kommande natten.
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Dåligt sällskap
En bonde hade en papegoja som
var alldeles tam, och som hade
lärt att tala några ord. En dag
hade han sått säd på en åker i
närheten av gården, men kråkorna slog sig ner på fältet och åt
upp säden. Utan att någon märkt
det hade papegojan också gjort
sällskap med kråkorna. Bonden
ville naturligtvis inte att kråkorna
skulle förstöra hans arbete utan
gick in efter sin bössa och sköt
ett par skott mot kråkorna för att
skrämma bort dem. När han sedan kom för att ta undan de döda
kråkorna upptäckte han till sin
förvåning även papegojan med illa
tilltygade fjädrar och ett avbrutet

ben. »Du dumma fågel», sade
mannen, »Så går det när man ger
sig i dåligt sällskap! »
När han kom hem med den
eländiga papegojan, frågade barnen varför den såg sådan ut, och
vem som hade skadat den rara
papegojan. »Dåligt sällskap, dåligt sällskap! » svarade papegojan
i högtidlig ton. »Ja, det är riktigt», sade fadern, den var hos de
där usla kråkorna, när jag sköt
dem. »
Papegojan glömde aldrig sitt
äventyr på åkern och utropade
ofta: »Dåligt sällskap! Dåligt sällskap! »
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BIBELN
Den största skatt uppå vår jord
är IIerrens eget dyra ord :
ett .schakt av guld förutan slagg,
en r os förutan t örnetagg,
en vän, som vill vårt sanna väl,
ett reningsmedel för vår själ,
en hammare, som krossar Lerg,
ett svärd igenom själ och märg,
t ill vilsna barn ett varningsrop,
en lykta invid fallets grop,
en fyrbåk på et t villsamt hav,
på vandringen vår käpp och stav,
ett brev ifrån vår Fader själv,
en dryck från Uvets älv,
en regnskur för en törstig jord,
för hungrig .själ ett dukat bord,
vår reskost t ill J erusalem,
en karta över vägen hem,
vår bästa bok, Guds rikes lag,
vår domare på IIerrens dag,
en ädel säd, vars skördar stå,
när j ord och himmel sist förgå.

Plan för daglig bibelläsning.
7 sept. - 4 okt.
T:ref. 7 sept. Barmhärtig- 15 Sönd. e. T:ref. 21 sept. Vårt dagliga,
het. Matt. 5: 43-6: 4.
bröd. Luk. 10: 38-42.
M. 2 'am. 7: 18-28. Ingen liknar Dig, M. Hes. 16: 48-63. Jerusalems straff
och benådning.
~udl
0
T. Hes. 18: 23-32. Omvän den eder, så
T . 2 am. 22: 1-7. Gud hör vår bön.
'fån I leva !
0 . 1 Kon. :3: 5-14. Gud är nådig mot
sina tjänar .
0. Hes. 33: 10-20. Herren dömer var
och en efter hans gärningar.
T. 1 Kon.
: 22-30. Förlåt oss virra
T. Hes. 34 : 11-16. Låt HeTren vara
skuld
din herde !
F . 1 K n. 17:1-16. Profeten Elia inF . Hes. 37: 1-14. Herren giver liv.
för Ahub.
L. Ords. 3: 5-18. Förtrösta på Herren !
L . 1 Ko•1. 19: 1-15. Elias flykt.

13

önd.

'"'

14 Sönd. <'. Tr f . 14 sept. Tacksamhet.
Joh. G: 1- 14.
M. Dan. !) : 1- 1!). Daniels bön.
T . J er. 2!>: 4- 13. I skolen söka mig,
och I Rkol n finna mig, säger Herren.
0 . Jer. !~ I : :H - 4. Det pya förbundet.
T . Klag. :1: ~2 - :rn . Herrens trofasthet
'är stor.
F . Hes. 7:10-27. Var redo ! Slutet
kom ml''"
L . H s. 11: I '1-21. Domen över I srael.

16 Sönd. e. Tref. 28 sept. Dödens skugga. J oh. 11 : 1-44.
M. Joh . 1: 1-14. Ordet var Gud, som
tog sin boning ibland oss.
•r. J oh. 1 : 15-24. Johannes vittnesbörd
om Jesus.
0. Joh. 1 : 25-34. Denne är Guds Son! ·
T. Joh . 1: 35-43. Se Guds Lamm!
F . Joh . 1: 44-51. Känner du Jesu s?
L. J oh. 2: 1-11. Bröllopet i Kana.
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Gudstjänster i september.
Stockholms distrikt.
L.

6.

Västerhaninge, Kyrkan kl. 3,15.
s. 7. Stockholm, Kyrkan kl. 2.
L. 13. Norberg, Kyrkan kL 4,30.
s. 14. Köping, Förs ..-salen kl. 11.
s. 14. Västerås, Domkyrkan kl. 2,30.
L. 20. Skutskär, Kyrkan kl. 12.
s. 21. Broby, Funbo kyrka kl. 10. ·
s. 21. Uppsala, Domkyrkan kl. 1,30.
L. 27. Katrineholm, Kyrkan kl. 3.
s. 28. Norrköping, Hedvigs kyrka kl.
12,30.
M.29·. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10,30.
S. G. S .v en fors
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

Föreläsningar.
Hudiks'uall, den 7 sept. efter Gudstjänsten. Pastor Areskog.
Norrköping, den 28 sept. efter ud tjänsten. Pastor Svenfors: »David I ,jvingstone, missionär och upptäcktsr esan de»~ Film.
VIGDA.
Karl Olof Rydberg och Judith Gunbor,.
Natalia Jönsson, Gävle, vigda i Broby kyrka (Skåne) den 9 augusti.
Herren Gud, som har stiftat äkte11skapet, giv.e dem ·zycka och välsignelsr·
till deras förbund.
AVLIDNA.

L u n d s d i s t r i k t.

H ovmantorp, · Dövstumhemmet
kl. 3,30.
s. '7. Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
s. 7. Ängelholm, Kyrkan kl. 6.
L. 13. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 7.
s. 14. Bredsättra, Kyrkan kl. 1.
s. 21. Växiö, Domkyrkan kl. 2.
L. 27. Tranås, Kyrkan kl. 6.
s. 28. Västervik, Kyrkan kl. 1.
G. Bratt
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.
0.

3.

V ä n e r s b o r g s ·d i

s't r i k t.

T. 4. . Stenkyrka, Kyrkan kl. 11.

s. 7.
s. 7.
s.· 7.
s. 14.
s. 14.

Falköping, Kyrkan kl. 12,30.
Nattvard.
Tidaholm, Kyrkan kl. 4,30.
Nattvard.
Borås, Förs.-hemmet kl. l . (pastor Swaren) .
Falkenberg, Gamla kyrkan kl.
11,30.

Halmstad, Dövst.-för. lo'kal, Nygatan 1, kl. 5.
M.15. Laholm, Kyrkan kl. 10.
L. 20. Kungsbacka, Kyrkan kl. 4,30.
Nattvard.
s. 21. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,lG.
L. 27. Lysekil, Kyrkan kl. 11.
s. 28 . . Kungälv, Kyrkan kl. 1.
s. 28 . . Göteborg, . Domkyrkan kl. 3. ·
H. Bergfelt
Kungälv. Tel. 14.

Bernhard Andersson, Hov, Skåne, d n
5 april, 63 år.
Aron Bernhard Pettersson, Alingsås, d.
13 maj, 75 år.
Petrus Alvar Bylund, Anundsjö, Ång rmanland, den 13 juli, 27 år.
Karl Fredrik Fritz, Tomelilla, den 2(i
juli, 31 år.
Emma Persson, Förlösa, Smål., den 28
. .juli, 74 år.
August Bäck, Högfors bruk, den 30 juli,
67 år.
·
Tyra Elisabet Appelqvist, Karlskrona,
den .14 aug., 35 år.
Anders Ström, Stockholm, den 24 aug.,
57 år.
Ur djupen ropar jag till dig, Herre.
Herre, hör min rös.t. Om du, Herre, vill
tillräkna missgärninga;r, Herre, vem kan
då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtel-·
. se, på det att man må frukta dig. Jag
vänta;r efter Herren, min · själ 'Väntar,
och jag hoppas på hans ord. Hoppas
på Herren; ty hos Herren är nåd och
mycken förlossning · är hos honom.
(Ur Psalt. 130: 1-7.)

Anmäl ny adress till distriktets dövstumpräst eller till Diakonistyrelsens
Dövstumvårdsråd, Jakobsbergsgatan 17,
Stockholm 7.
Om Kyrkobladet ej kommer så anmäl
det till dövstumprästen eller till Dövstumvårdsrådet.

ö r e b r o d i s t r i k t.

s.

7. Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 12.
L. 13.' Bollnäs. Förs.-huset kl. 16.
S. 14. Alvdalen, Kyrkan kl. 13.
s. 21. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 14.
Konfirmation.

0 ar l-A k e Ar e skog,
Storgatan 43, ·öre bro. Tel. 154 78.

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av
Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors,
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