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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Harald Copping, Jesus bespisar fem tusen män. 

Så lär mig att taga, o Gud, ur din hand 
Välsignelsens dagliga gåva. 
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Då nu Jesus såg att mycket 
folk kom, till honorn, sade han 
till Filippus: >>"Varifrån skola· 
vi köpa bröd, så att dessa få 
äta?» - Filippus S'varade: 
_>~Bri:id · för två hundra silve1·
. pennin~gar vore icke nog för 
_ att var och en skulle få ett li-
tet stycke». Då sade Andreas : 
»Här är en ,qosse som har fem 
ko1rn:.bröd och två fis kar; rnen 
vad förslår det för så många?>/ 
Jesus sade.'. »Låten folket läg
ra sig här». Då lägrade sig 
männen där, och deras antal 
var vid pass f em tusen. Där
efter.- tog Jesus bröden och tac
kade · Gud oeh delade ut åt 

·, dem,. likalede.~ ock a1) fiska-r
na, . så m.ycket de .ville hava. 

(Joh. 6: 5-11.) 

Vad var· det som gjorde, att den 
stora skaran av människor kunde 
mättas. ·med fem bröd och två fis
kar? Det var Guds välsignelse. Je
sus såg upp mot himmelen och väl
signade bröden och fiskarna, heter 
det. ·Därigenom hände det under
bara, att det ·lina förrådet räckte till 
de många människorna. Det som 
denna gång, skedde genom vad vi 
kalla ett under, det sker ofta än i 
dag, fast det ej väcker något upp
seende. 

Det är ett fattigt hem. Far och 
mor äro bekymrade för hur den lil
la inkomsten skall kunna räcka till 
för hyra, mat, kläder o. s. ·v., men 
de tro på Gud och bära fram sina 
bekymmer för honom. Kanske blev 
det knappt, mycket fingo de försa-

/, 
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ka, men det gick. Guds välsignelse 
var med. 

Glöm inte att knäppa dina händer 
och bedja Gud välsigna maten, in
nan du börjar måltiden! Men de 
som inte bry sig om någon bords
bön, de leva ju de också. Ja, sådan 
är Gud, att han låter sin sol gå upp 
över onda och goda och låter det 
regna över både rättfärdiga och 
orättfärdiga. Men människan lever 
inte allenast av bröd. Ett kan Gud 
inte ge åt dem som ej bedja därom: 
sin välsigne1se. Vem lever väl ett 
rikare liv: den som är nöjd med det 
lilla han har och kan tacka Gud där
för, eller den som kanske lever i lfx 
och överflöd men är sur och miss
nöjd och fylld av avund mot dem 
som han tycker har det bättre? Och 
vem av de två är bättre rustad att 

. möta motgångar och svårigheter? 
Utan Guds välsignelse blir vårt liv 
fattigt, om vi än levde under de 
lyckligaste yttre förhållanden. 

Om vi äro försumliga och slarvi
ga, skola vi inte vänta, att Gud ge
nom något underverk skall ge oss 
vårt dagliga bröd. Han vill, att vi 
skola arbeta för att vinna det, och 
han vill då också välsigna arbetet 
och mödan. Om det dagliga brödet 
har kostat oss arbete, så lära vi 
också att värdera det. Våra fäder, 
som oftast hade det mycket svåra
re än vi och som under hårda år 
måste blanda bark i sitt bröd, hade 
ett vackert namn på det dagliga brö
det. Det kallade det »gudslånet». 
Det är ett lån från Gud, .ett lån som 
vi skola bruka med tacksamhet och 
under ansvar. Brödet är ett lån, 
som vi behöva, medan vi leva på 
jorden, men välsignelsen är en gå
va, som följer oss in i evighetens 
värld. 
(Svante Edström, Härnösand , ·j·, i h ok1• 11 " \':1<1 

.Jesus H\nl •") 
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En öppen dörr 
. - I flera timmar hade vi tre gamla 
vänner suttit och talat om våra ge
mensamma minnen, om världen i 
dag -och om framtiden. Så hade vi 
kommit in på evighetens stora och 
olösta gåtor. Doktorn vände. sig 
plötsligt till sin Uppsala-kamrat by-
råchefen och sade: . 
. · - J ag vill minnas, att du, Nils, 
är från ett religiöst hem. Du har 
alltså en allvarlig grund att bygga 
på, och du bad väl snällt din afton
bön så länge du var kvar hemma? 

- Vart vill du komma? 
- Jo, jag undrar om du fortfa-

rande öppnar ditt innersta i still
het för honom däruppe 

Byråchefen såg- förlägen ut : 
- Det var en samvetsfråga. Nå

ja - jag bekänner att jag upphört 
att bedja min gamla aftonbön. Men 
det beror inte på att jag förlorat 
tron på bönens makt, utan därför 

att jag rent ut sagt är så trött, när 
dagen är slut, att jag inte orkar 
tänka på Gud. 
· - Javisst, insköt doktorn, men 
tror du inte, att det vore bättre att 
använda den hemliga dörren? 

- Vad menar du? 
- Jo, om man bekymrar sig 

över något eller har ätit något svår
smält, så .sover man inte gott. Själv 
- det bekänner jag öppet men utan 
skryt - använder jag den »hem
liga dörren i själen», som för till 
Gud. Receptet fick jag en gång av 
en gammal herre från medeltiden, 
som heter Eckardt. 

- Så intressant, konstaterade 
byråchefen med ett halvt hånfullt, 
halvt roat leende, och den hemliga 
dörren i din doktorssj äl skulle va
ra ... ? 

- Just bönen, gamle vän. Och 
jag är inte ensam. Många i vår be-
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kantskapskrets begagna - utan att 
ens kanske deras närmaste vet det 
-- samma universalmedel. Jag fick 
veta av min mor, att min far, som 
sällan förde Guds ord på tungan 
och inte den ondes heller - han av
skydde svordomar - varje afton 
bad den troskylda bönen »Gud som 
haver barnen kär» med de tillägg · 
som han för tillfället behövde i sin 
bön till Gud. 

- Jag hörde berättas detsamma 
- sade jag - om en nyligen avli-
den storman, som faktiskt arbetade 
ihjäl sig, men han hade alltid tid 
att be sin aftonbön. Han var son 
till en sjökapten, och havets män 
glömmer aldrig att bedja, därför att 
de alltid ha faran framför sig. 

Byråchefen hade liksom i tankar
na knäppt ihop sina händer. 

- Kan man inte säga - sade 
han - att våra ofullkomliga böner 
dock är såsom en bön'? Jag vet inte, 
om jag hittat på det själv, eller om 
jag någon gång läst den tanken. 

- Den helige Augustinus har 
sagt något sådant, sade doktorn. Ja, 
bönen - även den ofullkomliga -
är en väg till G~d. Och just nu -
i denna mörka, hemska tid - har 
bönen blivit ett vapen att skydda 
oss själva mot förtvivlan. Bönen 
har blivit ett pansar för själen. Och 
människor, som sällan bruka tänka 
på Gud, ha börjat använda den där 
hemliga dörren. En världsberömd 
kollega till mig - fysiologen Alexis 
Carrel - har nyligen förvånat sina 
kamrater genom att öppet erkänna, 
att bönen är ett läkemedel och en 
andlig kraft, som även kan inverka 
på kroppen och orsaka förändring-

ar i organen. Bönen, framhåller 
han, är inte bara en andaktsövning, 
den är ett osynligt utflöde av män
niskans tillbedjande ande. Genom 
bönen frambringas i vårt väsen den 
mest kraftfulla form av energi. 
Större fysisk spänstighet, förhöjd 
tankekraft, mera moralisk styrka 
och en djupare förståelse i den 
mänskliga gemenskapen äro påtag
liga resultat av bön. Ett ärligt bed
jande kan märkbart och grundligt 
förändra människors liv. Den inre 
kraften har givit lugn åt det yttre 
uppträdandet, och den har kommit 
godheten att stiga upp ur själens 
djup. Under det att han bett, har 
han upptäckt sin själviskhet, sin 
dumma stolthet, sin fruktan och si
na misstag. Den enda kraft i värl
den, som tycks kunna besegra »na
turens lag», är bönen. Bönen är 
människans ansträngning att kom
ma i kontakt med visdom, sanning 
och skönhet, med alltings skapare 
och mänsklighetens frälsare. Ingen 
människa har någonsin bett utan att 
lära något, säger Emerson, den 
amerikanske tänkaren. Ingen ärlig 
bön blir utan resultat - på något 
sätt. Men bönen är inte bara afton
bön. Man kan bedja var som helst, 
på gatan, i arbetsrummet, i ensam
heten eller bland hundratals andra. 
Ingen tid och plats har föreskrivits. 

- Vad bör man då främst bed
ja om? 

- Goethe, som aldrig ödmjukat 
sig inför någon människa, sade en 
gång: Vi böra bedja Gud om stora 
tankar ·och ett rent hjärta. 

Genom den hemliga dörren i sj ä
len. 

(Efter Waldemar Svaltn i Svensk Damtidning:) 

En trotsare 
Han · skulle gifta sig. Fästmön 

hade varit en av pastorns konfir
mander och sedan hört till konfir
mandkretsen i flera år. Själv hade 
han också konfirmerats en gång, 
men sedan hade han lyckats att ska-

ka av sig allt sådant där, trodde 
han. Han trodde endast på det »nya 
samhället», som skulle komma, och 
diskuterade gärna samhällsomstört
ningens problem. Bort med det be
stående ! Men det blev också för 
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KONFIRMANDERNA I GÄVLE. 
(Konfirmationen ägde rum den 21 september.) 

Sittande från vänster: Hillevi E-riksson, Sala, fröken Hjertberg, pastor Areskog, 
rektur .T&hnsson, Eva Asklöv, Hägerstad. 

Stående från vänster: Per Magnusson, Karlstad; Karl Franzen, Oxelösund; 
Ingrid Eriksson, Sala; A xel Persson, Grötlingbo; Valda Persson, Skara; Karl 
Björklund, Västerås; Bror Karlsson, Viby (Skåne); Rune Andersson, Stockholm. 

det mesta bara ett nedrivande av allt 
både inom och utom honom. 

Så kom kärleken in i hans liv. 
Finge det bero på honom själv, så 
skulle han helst ha velat strunta i 
både lysning och präst, gamla bor
gerliga och kyrkliga former. Men 
fästmön var av en annan mening. 
Hon varken kunde eller ville tänka 
sig den s. k. fria kärlekens väg. 

Så blev det att för hennes skull 
gå och taga ut lysning på pastors
expeditionen ; ett förödmjukande 
steg för den unge frigjorde man
nen. 

»Men skall det nu bli vigsel, så 
får det bli borgerligt, ty jag vill inte 
ha mera att göra med prästen», sa
de han, då de gingo hem. 

Men för kvinnan var det en sam
vetssak, och under de närmaste vec
korna utnyttjade hon kärlekens 
makt, tills han äntligen gav med sig, 
och en lördagskväll komma de åter 
till pastorsexpeditionen - liksom i 
smyg - för att vigas. »För hen-

nes skull», tänkte han, »men så är 
det också för sista gången.» 

De stodo framför altaret i det 
lilla kapellet, och vigselakten bör
jade i Faderns, Sonens och den he
lige Andes namn. Det brände lik- · 
som under fötterna på honom. Han 
skämdes och nästan ångrade, att 
han gått så långt. Men hon var 
lycklig och kände sig trygg. 

Det gick sin vanliga gång med 
frågor och svar, och även uppre
pandet av löftet och försäkran att 
älska i nöd och lust gick bra. Han 
hade aldrig tvivlat på sin kärlek. 
Den var äkta. 

Men när pastorn i vigselformu
läret kom till punkten, där det he
ter: >»Låtom oss bedja», och han 
gjorde tecken att falla på knä, då 
blev det för mycket för brudgum
men, och då han såg sin brud följa 
uppmaningen och falla på knä, då 
reste sig hela hans trots : skulle han 
skrymta eller svika sin övertygelse, 
skulle han nu böja sig och falla till
baka i det gamla? Nej, han rätade 
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Staffans kyrka, Gävle. 

upp sig, satte händerna på ryggen 
och höjde huvudet och såg trotsigt 
på pastorn. 

Denne upprepade stilla uppma
ningen och gjorde tecken med han
den. · 

~>Nej!» svarade brudgummen än
nu trotsigare och tog ett steg till
baka. 

Pastorn blev nästan litet förlä
gen och såg än på honom och än på 
den redan knäböj ande bruden. Vad 
skuJle han göra? Något sådant ha
de han aldrig förut varit med om 
eller ens tänkt sig. En stunds tyst
nad följde, en underlig tystnad in
för Herrens altare. 

Sedan läste pastorn den föreskriv
na bönen för den trotsige brudgum
men och den ödmjukt tillbedjande 
bruden. Så följde till slut »Herren 
välsigne eder ... » och därpå tog pas-

Våra kyrkor 
På långt avstånd ser man 

Staffans kyrka. Det väldiga 

tornet är 56 meter högt. 
överst på tornet lyser en 

stor, guldglänsande tupp. 
Därunder de kyrkliga sym

bolerna korset och kronan. 
Kyrkan grundlades år 1930, 

och jämnt två år senare var 
den färdig. Den är byggd i 

medeltida, svensk kyrkostil 
och är av tegel, som kalkput

sats i gråvit färg. Högalta

ret har ett förnämligt altar
skåp, där man ser bl. a. Jesu 

förklaring. över koret väl

ver sig en vacker stj ärnhim
mel. Kyrkan har 900 sitt-

platser. 

torn det äkta paret i hand och lyck
önskade dem hjärtligt. 
·. Nu skulle lyckan konima och de 
unga skulle ha det gott tillsammans. 
Men det var märkvärdigt. Trots 
det lilla, rara hemmet, som de hjälp~ 
tes åt att bygga, så var det ändå 
något, som inte var som det borde 
vara. De höllo mycket av varand
ra, men ändå var det något som 
fattades. De kände det båda två, 
fastän de inte ville tala med varann 
om detta. 

Den unge mannen blev allt ivri
gare i sin politik. Särskilt storma
de han mot Gud, mot präster och 
kyrka. Men när han kom hem och 
blev ensam med sin hustru, var han 
tyst och verkade trött och orolig. 
Ibland om nätterna kunde hustrun 
finna honom ligga vaken och kasta 
sig fram och tillbaka, trots att han 
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Plan för daglig bibelläsning .. 
5 okt.·

Den helige Mikaels dag. 5 okt. Jesus 
och barnen. Mark. 10: 13-16. 

M. Joh. 3: 1-15. Jesu samtal med Niko
demus. 

T. Joh. 3: 16-21. Jesus kom för att 
frälsa människorna. 

0. Joh. 3: 22-36. Den som tror på So
nen, har evigt liv. 

'I. Joh. 4: 1-15. Ven samar itiska kvin
nan. 

F. Joh. 4: 16-30. Kristus - förkunnar 
oss allt om Gud. 

L. Joh. 4: 31-42. Min mat är att göra 
Guds vilja. 

Fjärde Bönsöndagen. 12 okt. Tacksä-
gelse. Psalt. 103: 1-6. 

M. Joh. 5: 1-15. Den sjuke vid Betesda. 
T. Joh. 5: 16-29. Liv och död. 
0.. Joh. 5: 30-38. Tror du på Kristus? 
T. Joh. 5: 39-47. Jesus kom i Guds 

namn. M-en många tro icke på ho
nom. 

F. Joh. 6: 1-15. Jesus bespisar fem tu
sen män. 

L. Joh. 6: 16-27. Jesus går på vattnet. 

annat· var frisk och sund. Hon 
knäppte sina händer i mörkret och 
bad ty t. Men hätskheten och oron 
ho:s h nom tycktes blott växa. Och 
det bl v i land något av ångest i 
det lilla h mmet. 

Hustrun )'ick så en dag till sin 
förtrogne k nfirmandlärare och an
förtrodde honom sin nöd. 

»Det är bloii fruktan, som mog
nar och håller på att spränga ska
len>>, sade pastorn, »fortsätt bara 
att bedja för honom.» 

Så kom deras lille förstfödde till 
världen. Det är förunderligt, vilken 
makt ett litet hjälplöst barn kan ha. 

Ur ()rdspråksboken 
111 1 1'1' ns fruktan är begynnelsen till 

I 1111 1 np; vishet och tuktan föraktas av 
nfiirnu fti g·a. 

1°:11 vis n gör sin fader glädje, men 
<•11 d ml li$?: son är sin moders bedrö
v<· ls •. 

nov. 

19 Sönd. e. Tref. 19 okt. Svår ighelen 
att tro på Kristus. Matt. 9: 1-8. · 

M. Joh. 6: 41-51. Jesus säger: Jag är 
livets bröd. 

T. Joh. 6: 52-59. Varför fira vi Natt
varden? 

0. Joh. 6: 60-71. Herre> till vem skola 
vi gå? 

T. J oh. 7: 1-13. Icke ens hans bröder 
trodde på honom. 

F. Joh. 7: 14-27. Jesu lära ä r från 
Gud. 

L. J oh. 7: 28-36. Fariseerna försökte 
fängsla Jesus. 

20 Sön<l. e. Tref. 26 okt. Andlig för
sumlig het. Matt. 25: 14-30. 

M. Joh. 8:1-11. En äktenskapsbry~ 
ter ska. 

T. Joh. 8: 12-19. Jesus sade: Jag är 
världens ljus. 

0. J oh. 8: 20-27. Om vi icke tro, sko
la vi dö i våra synder. 

T. Joh. 8: 28-45. Den som syndar, är 
syndens slav. 

F. Joh. 8: 46-59. Judarna ville stena 
Jesus. 

L. J oh. 9: 1-23. Jesus botar en blind
född man. 

Fadern, den kraftige mannen· och 
starke gudsförnekaren, blev helt 
stilla, föll på knä vid sitt barns 
bädd, knäppte sina händer och grät. 
Och då var det som om något smäl
te inom honom. Det kändes, som 
om en länge buren börda föll av. 

»Förlåt mig, älskade», sade han 
till sin hustru, »nu orkar jag inte 
längre. Gud har segrat. Jag trod
de aldrig, att Han så skulle kunna 
bryta ner mig från den stund, då 
jag trotsade Honom vid altaret. -
Nu ska vi snart be pastorn komma 
hem till oss och döpa vårt lilla barn 
och välsigna vårt hem.» 

Hjalmar Wesl eson. 

Ogudaktighetens skatter gagna till 
int~t, men rättfärdigheten räddar från 
döden. 

Fattig bliver den som arbetar med 
lat hand, men de idogas (flitigas) hand 
skaffar rikedom. 

Hat uppväcker trätor, men kärlek s~y-
ler allt som är brutet. · 



Gudstjänster i oktober.·. 
S t o c k h o I m s d i s t r i k t. 

L. 4. Sala, Kyrkan kl. 10,30. 
S. 5. Stockholm, Manilla kl. 10,30. 
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 
S. 5. Södertälje, Kyrkan kl. 3,15. 
T. · 9. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 

11,30. 
L. 11. ·Mjölby, Kyrkan kl. 5. 
S. 12. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
M. 13. Kisa, Kyrkan kl. 1,15. 
F. 17. ·Vånga, Kyrkan kl. 2,30. 
L. 18. Finspong, Slottskapellet ki. 3. 
S. 19. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka 

lrJ. 1. . 
S. 26. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 1. 

8. G. 8 ven for 8 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

. . 

L u n d s d i s t r i k t. 
L. 4. Hälsingborg, Gustaf Adolfskyr-

kan kl. 6. · 
S. 5. M.almö, V. Slkräylinge kyrksal 

s. 12. 
s. 12. 
L. 18. 
s. 19. 
L. 25. 
s. 26. 
s. 2/11. 

kl. 1. . 
Jönköping, ö. Förs.-huset kl. 11. 
Nässjö, Kyrkan kl. 4,30. 
Vetlanda, Kyrkan kl. 3. 
Oskarshamn, Kyrkan kl. 1. 
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 7. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 1. 
Älmhult, Kyrkan kl. 1. 

G. Bratt 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

V än e r s b o r g s d i s t r i.k t. 
L. 4. Mariestad, Kyrkan kl. 12,15. 
S. 5. Skövde, Förs.-hemmet kl. 9,30. 
s; 5. Töreboda, Kyrkan kl. 12;30. 
S. 12. ·Borås, Förs.-hemmet kl. 11. . 
S. 12. Ulricehamn, Kyrkan kl. 3,30. 
L. 18. Alingså.s, . Kyrkan kl. 3,30. 
S. -19. Vänersborg, Kyrkan kl. 1,30. 
S. 19. Göteborg, V. Skansgat. 1 B kl. 

4,30. 
L. 25. Laholm, Kyrkan kl. 10. 
Si. 26. Halmstad, Dövst.-för. kl. 11,30. 
S. 26. Varberg, Förs.-hemmet kl. 4. 
S. 2/i1. Skara, Förs.-hemmet kl. 11,15. 
S . . 2/i.1. Lidköping, Kyrkan kl. 2,45. 

H. Bergfelt 
Kungälv. Tel. 1~. 

När högfärd kommer, kommer ock 
smälek, men hos de ödmjuka är vishet. 

Den är utan vett, som visar förakt 
för sin nästa; en man med förstånd ti
ger stilla. · 

Den som går med förtal, han förrå
der din ·hemlighet, men den som har ett 
trofast hjärta döljer vad han får veta. 

Såsom en gyllene ring i svinets tryne 
så är ock skönhet hos en kvinna som 
saknar vett. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. 5. Örebro, Nikolai förs.-hem kl. 

9,30. Barngudstjänst. 
S. 5. Örebro, Norra Förs.-hem. kl. 11. 

· L. · 11. Sunne, Kyrkan kl. 12; Nattvard. 
S. 12. · Torsby, Kyrkan kl. 13. Nattv. 

. L. 18. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15,30. 
S. 19. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 26. · Kumla, Kyrkan ·kl. ·13,30. Nattv. 

0 ar l-A k e A ·r e 8 ko g, 
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

Föi:-eläsning~r. 

Falun, Husmodersföreningen invid 
M'edborgarhuset, den 18 okt~ kl. 5. Fru 

· Renner: Vår· föda under kristid. 
Mora, Morkaleby nya folkskola, den 

19 okt. kl. 2. Samma föreläsning. 
Motala, . Förs.-hemmet, den. 12 okt. kl. 

3. Samma föreläsning. 

VIGDA. 
John. Olaus Olofsson och Annie Linnea 

W adell, Stockholm, ·vigda i Storkyr
kan den 7 september. 
Herren Gud, - som har stiftat äkten

skapet, give dem lycka och väfaignelse 
till dera8 förbund. . 

AVLIDNA. 
Johan Valfrid Karlsson, Snavlunda, 

Närke, den 12 juli,· 64 år. 
Brit~ Karolina Jönsson, Lockne, Jämt

land, den 2.6 juli, 76 år. 
Nils August Svensson, Söderhamn, den 

3 aug., 64 år. 
Johanna Sofia Kast, f. All ert, Vadstena, 

'den 10 sept.~ 76 år. 
Karl <;;otth,ard Sandberg, Motala, den 

12 sept., 60 år. 

Hur djupt än mörkret hä?· må vara, 
Det gryr en 'YYw1·gon dock till s1:st, 
Då du dig själv skall uppenbara, 
Du livets · l-jus, o Jesu Krist. 
Du leder genom nattlig värld 
Till ·evig dag vår levnads färd. 

· (Sv. Ps. 378: 5.) 

, Förändrad adress må anmälas till 
·dövstum prästen . eller till Dövstumvårds
rådet (adress se ~edan). 

De Dövstummas. Kyrkob.lad 
utgiv~s av 

Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 
J akobsbergsgatan 17, Stockholm. 
Innehavare · av · utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors, 

· A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 19U 


