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Är det nödvändigt?
Människor fråga ibland: »Är det
nödvändigt att gå i Kyrkan? Är
det nödvändigt att gå till Nattvarden? Är det nödvändigt att bedja
och att läsa Bibeln?»
Djupt i många hjärtan gömtner
sig tvivel. Kanske . är det likväl
inte så nödvändigt? Kanske kan
man klara sig ändå och bli salig
efter döden?
Är det nödvändigt? Vi svara
klart och bestämt: »Ja, det är nödvändigt att , gå i Kyrkan och till
Nattvarden. Det är nödvändigt att
bedja och att läsa Bibeln!»
Man kunde också fråga: »Är det
nödvändigt att ta på sig varma
kläder om · vintern? Är det nödvändigt att elda i kakelugnen eller
värmepannan? Är det nödvändigt
att äta hälsosam mat? År det nödvändigt att vädra och få frisk luft
i rummet? Är det nödvändigt att
stänga gaskranen på kvällen, innan man går till sängs?» - Och
vi svara: »Ja, ja, det är alltsammans absolut .nödvändigt! »
Var och en måste böja sig inför
nödvändigheten. Det går ej att

strida emot det nödvändiga, ty då
förlorar man. Vi måste lyda nödvändighetens lag! Annars blir livet
ödelagt, och då är det vårt eget
fel.
Men på samma sätt gäller det
att böja sig inför Guds vilja med
vår själ. Ty hans vilja är att giva
oss evigt liv.
Gud har givit oss Gudstjänsten
och Nattvarden, han har givit oss
Bön och Bibel, för att vi skall bruka dessa hans gåvor till själens
frälsning och frid.
Han vill att . vi skall upptäcka,
att hans vilja är icke en tung och
tråkig plikt, som vi helst skulle
vilja smita ifrån, utan liv och salighet och glädje.
Du skall böja dig inför det nödvändiga, komma till Kyrkan, gå
till Nattvarden, bedja din bön och
läsa din Bibel, så att den store
läkaren, Kristus, kan få göra din
själ stark och giva dig . ett ljust
hopp om evig härlighet i himmelen.
(P. H. i Söndagsblad for de Dövstummes meni~hed , Danmark.)

Det heliga teckenspråket
En man frågade en gång prästen efter gudstjänsten,.: varför man
hade så mycket ceremonier i kyrkan, varför man skulle stå ibland
och sitta ibland, och varför prästen vänder på sig så ofta vid altaret. Prästen försökte förklara saken, men mannen sade överlägset,
att han för sin del aldrig brytt sig
om sådana saker.
Just då kom prästens fru, och
då förde mannen genast handen
till hatten, flyttade samman klackarna, räckte fram handen. och utförde en eleg~mt bugning. Så hade
han själv omedvetet givit bevis på
betydelsen av yttre åtbörder.

»Ceremonier» och åtbörder av
olika slag äro inte alls meningslösa. Det är ett sätt att uttrycka
sig. Vi tala ju i vanliga fall med
ord, men det finns tillfällen, när
orden inte räcka till. Då använder vi oss av tecken och åtbörder,
»synliga ord» som Luther sade.
Vem har inte givit en sörjande vän
en varm handtryckning? Det finns
åtbörder och blickar som säga mer
än ord. Hela vårt vardagsliv är
fullt av sådana uttrycksmedel. Vi
nicka och skaka på huvudet, . vi
slå ifrån oss med händerna, vi resa
oss, när någon kommer in i rummet, vi räcka fram handen, vi klap( Forts. på sid. 12.)
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SE GUDS LAMM, SOM
BORTTAGER VARLDENS - SYND!

S

å sade Johanries Döparen om Jesus. Men även
till dig kommer samma ord: -Se Guds lamm,
han . bär din synd, han ät din frälsare. Men har
du riktigt fått syn på · honom? Kan du säga: Ja,
han bar _min synd, då vet jag, att du är lycklig.
När ditt samvete oroar dig, när din synd plågar
dig,_då skall du se upp till Jesus och säga: han
_bar · alla mina synder. Och för varje gång du ser
upp till "honom, skall ' du älska. honom mera.
.Men du som icke har fått syn på Guds lamm,
som bär världens _syrid, vad har·-du att trösta dig
med? Kanske _du försöker glömma dina synder?
- Men en gång måste du dö och träda fram för
din domare, då skall ingenting bli glömt. · Om du
icke _har satt din. lit till honom, som bar världens
-synd,. måste du .själv lida straffet för allt det onda,
som ' du gjorde här ' på jorden.
Käre vän, se -därför upp .till Jesus, till honom_
som bar även di11a synder! Han ser din .nöd. Han.
förbarmar -sig över dig. Han har lidit straffet i
ditt. ställe. Börja i dag att bedja: Herre Gud,-hjälp
mig att bättre se, att"Jesus är min -frälsare, som
borttager också 'mina ..synder. Amen.
(Efter Conrad Svendsen.)·
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pa på axeln. Alla dessa åtbörder
äro fulla av mening. Och de ha
sina egna lagar. Man sitter inte
slappt nedsjunken i en stol, om
man vill visa någon respekt. Då
man visar glädje över en sak sätter man sig inte och ser sur ut.
Atbördsspråkets lagar fordra i båda fallen att man reser sig upp.
Det är helt naturligt.
Så har också Kristi kyrka sitt
åtbördsspråk, vars lagar tydligt
äro desamma som lagarna för vardagslivets åtbördsspråk. Även i
kyrkan betyder det glädje eller
vördnad, när man reser sig upp,
t. ex. då prästen läser Guds ord,
då man sjunger lovsånger, vid trosbekännelsen eller då man mottager
välsignelsen.
Jesus själv använde åtbördsspråk. Han icke blott talade till
människorna, han lade' händerna
på dem, han böjde knä, han räckte
ut sin hand för att bota, han tvådde lärjungarnas fötter och bröt det
välsignade brödet vid nattvarden.
Liksom hans ord voro också hans
gärningar fyllda av makt. Det
s k e d d e något, när han utförde
de heliga handlingarna. Somliga
av dem befallde han oss att upprepa och utföra på nytt med samma makt och verkan. Så fingo vi
de heliga sakramenten, vilka äro
heliga handlingar, där Frälsaren
själv är närvarande och verkar.
Men vi använda oss även av
andra heliga åtbörder. Det som
rör vårt inre liv får ofta ett yttre
uttryck. Om man böjer knä vid
bönen, så betyder det naturligtvis
icke, att den bönen bfir värdefullare inför Gud. Men det ger samma hjälp åt andakten som handslag och glada miner ge åt vänskapen. Den som känner Guds
heliga närvaro vid bönen, för honom blir den naturliga ställningen
inte att sitta eller ligga utan att
böja knä. På samma sätt när vi
knäppa händerna. Det betecknar
att tanken och sinnet äro samlade

och inte syssla med allt möjligt
annat, då vi i bönen befinna oss
inför Guds ansikte.
Så tänka vi på själva kyrkan.
Redan kyrkans läge säger något.
Altaret står alltid i öster, och mot
öster sitta vi alltså vända under
gudstjänsten. Där borta i öster
ligger nämligen Golgata, där borta
led och uppstod vår Frälsare, och
som den synliga påminnelsen om
hans försoningsoffer och död står
altaret där, krönt av den korsfästes bild. Mot honom riktar sig vår
blick och hela vår uppmärksamhet
under varje gudstjänst. Och prästen vid altaret vänder sig m o t
oss, när han läser Guds ord för
oss eller talar ordet till oss. Men
när han talar till Gud, bedjande
eller sjungande, ivänder han sig
mot altaret. I förra fallet är han
Kristi tjänare, som bär fram ett
budskap f r å n Gud, i det senare
fallet är han endast en av oss, som
tillsammans med församlingen beder t i 11 Gud.
Även färgen använder Kyrkan i
sitt åtbördsspråk. Alla förstå att
vitt betyder högtid och glädje och
att svart betyder sorg. Altaret
klädes svart på långfredagen men
vitt på påskdagen eller vid julen.
Men det finns ocH:så andra färger
på Kvrkans altare och dess skrudar. Violett betyder ånger och bot,
rött är Andens färg och martyrernas, grönt betecknar andlig tillväxt
och helgelse. Den som förstår detta åtbördsspråk får genast vid inträdet i kyrkan en känsla av dagens betydelse. Den gröna färgen
leder till frågan: tillväxer du i din
kristendom? Den blodröda färgen
leder tanken till Kyrkans många
martyrer, som lida för Kristi skull
och frågar oss, om vi äro beredda
att också lida för Kristi skull och
för vår egen frälsnings skull. Ett
violett altare är ett rop på bättring och ett vitt talar om Kristi
härlighet.
Inte är Kyrkans åtbördsspråk
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den viktigaste delen av hennes förkunnelse. Men det riktar hjärtats
längtan åt rätt håll och bereder
oss för Guds ord. Andakten blir
djupare, när man förstår Kyrkans

heliga åtbördsspråk, och när vi
själva uppträda i Guds hus med
den djupa vördnad, som visar sig
också i det yttre.
(Fritt efter Bo Giertz i Linköping s stiftsblad.)

Våra kyrkor

LYSEKILS KYRKA.

Lysekils kyrka invigdes 1901.
Den är belägen på ett högt berg
ungefär mitt i staden. Den gamla
kyrkan byggd av trä, flyttades till
Malmön. Lysekils kyrka är upp-

förd av granit och är mycket ståtlig. Den synes vida omkring i skärgården.
Dövstumgudstjänsterna
hållas här eller i det nya församlingshemmet.
H . B.

Tre prästgenerationer Svendsen i Oslo
Före jul prästvigdes i Oslo Conrad F. Svendsen, sonson till döveprästen Conrad Svendsen och brorson till Conrad Bonnevie Svendsen.
Då den nye prästen varit så nära
förbunden med det kyrkliga arbetet bland de dövstumma och även
själv deltagit däri, var en stor del
av De döves menighed samlad i
kyrkan, där pastor Stokke (den
andre dövstumprästen i Oslo) tolkade akten.
Efter prästvigningen talade biskopen och påminde om att det var
48 år sedan Conrad Svendsen, som

nu är 78 år gammal, prästvigdes,
och att sonen, som fortsätter hans
gärning bland de dövstumma,
prästvigdes för 30 år sedan. Och
nu är det sonsonen, som viges. Det
är gärningen bland Norges dövstumma, som släkten haft och har
till sin särskilda uppgift. Men vid
sidan av detta nämnde biskopen,
hur Conrad Svendsens »Husandaktsbok», som även finns på
svenska, har blivit ett vittnesbörd
för så många i hela Norges land.
- Den nyvigde skall verka som
sjömanspräst.
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Till slut bad biskopen Conrad
Svendsen nämna ett bibelställe,
som har betytt något särskilt för
honom. Han nämnde då först det
bibelord, som hans farfar hade
skrivit i den bibel han fick till konfirmationen: »Frukta icke, ty jag
är med dig; se dig icke ängsligt
om, ty jag är din Gud, jag styrker
dig och hjälper dig och uppehåller
dig med min rättfärdighets högra
hand». Och sedan Jesu ord: »Jag
är vägen, sanningen och livet,
ingen kommer till Fadern utan genom mig».
Det gjorde ett starkt intryck,
då farfar, son och sonson tillsammans förrättade altartjänsten.

För tidningen Aftenposten gjorde pastor Conrad F. Svendsen följande uttalande: - Jag är särskilt
glad över att jag får börja som
sjömanspräst. Släkten h-a r varit
sjöfolk i många generationer ända
från mitten av 1700-talet. Även
min farfars högsta önskan var en
gång att bli sjömanspräst. Om han
icke blivit dövstumpräst, hade han
blivit sjömanspräst. Jag har också
haft den lyckan att få arbeta bland
de dövstumma under skol- och studietiden, och jag kommer alltid att
känna mig nära knuten till de dövstumma, bland vilka jag har mött
så många vänner ocli fått sådan
god hjälp i mitt kristna liv.

Dövstumvårdsrådet
I Diakonistyrelsens dövstumvårdsråd har till ny ledamot efter
herr G. Stålby i Domnarvet, som
fallit för åldersstrecket, utsetts
herr John Andersson i Diö, Småland. Till den avgående ledamoten
riktas härmed ett varmt tack för
visat stort intresse för Rådets
verksamhet och uppgifter. Och
den nye hälsas välkommen med.
Han är såsom ordförande i dövstumföreningen Göingen i Hässleholm och styrelsemedlem i Smålands dövstumförbund väl förtrogen med de dövstummas förhållanden och har framför allt visat
varmt intresse för den kyrkliga
verksamheten bland de dövstumma. övriga medlemmar i Rådet
äro: biskop Bengt Jonzon, Luleå,
ordf., rektor H. Zommarin, Örebro,
v. ordf., pastor S. G. Svenfors,
Stockholm, sekr. och kassör, pastor G. Bratt, Växjö, rektor R. Lövgren, Härnösand, och häradshövding S. Turen, Västerås.
Ur Rådets årsberättelse till Diakonistyrelsen må anföras, att det
sökt tillgodose behovet av bättre

kyrklig själavård åt de dövstumma utöver vad dövstumprästerna
kunna åstadkomma i de alltför
stora distrikten ocli med de alltför
små offentliga anslagen. Under
större eller mindre del av det ·
gångna året har Rådet måst åtaga
sig att ekonomiskt svara för hela
den dövstumprästerliga verksamheten, vilken annars hade måst
ligga nere. Men dessutom ha extra
gudstjänsttillfällen varit anordnade genom de hjälpkrafter som utbildats för detta ändamål. Vidare
har resehjälp givits dövstumma
för bevistande av gudstjänst, och
samkväm ha ordnats med bl. a.
filmvisning på Rådets bekostnad i
ganska stor omfattning. - Kyrkobladet har under året utgått i 4 700
ex. och fritt sänts till alla dövstumma i landet samt till de
svensktalande dövstumma i Finland.
Rådets räkenskaper utvisa en
omslutning på nära 20 000 kronor.
Revisorer äro kanslisekreterare E.
Törnell och dövstumlärare E. Nylander, båda i Stockholm.
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Plan för daglig bibelläsning.
1 -31 mars
1. 2 Sönd. i Fastan. D en kämpande
tron. Mark. 9: 14-32.
2. Mark. 6: 1-6. Jesus i sin hemstad.
3. Psalt. 113: 1-9. Herrens storhet.
4. 1 Sam. 2: 1-10. ödmjukhet och upphöjelse.
5. Dan. 5: 17-30. Högmod går före fall.
6. Matt. 23: 1-12. Den störste.
7. Luk. 14: 7-11. De främsta platserna.
8. 3 Sönd. i Fastan. J esu sista vandring. Joh. 13: 31-38.
9. Matt. 20: 20-28. Verklig storhet.
10. Psalt. 98: 1-9. Herren har kungjort
frälsningen.
11. 1 Krön. 16: 23-31. Lovsjungen Herren alla länder!
12. Matt. 28: 16-20. Jesu uppdrag.
13. Ef. 2: 8-13. Fjärran - nära.
14. Fil. 4: 1-7. I evangeliets tjänst.
15. Midfastosöndagen.
Själens
m at. Joh. 6: 52-66.

rätta

16. Apg. 16: 8-15. Missionens väg till
Europa.
17. Psalt. 55: 13-23. Gud är en tillflykt
i nöden.
18. Luk. 22: 1-6. Judas på onda vägar.
19. Luk. 22: 7-23. Förrädaren utpekas.
20. Matt. 27: 1-10. Syndens lön är döden.
21. Luk. 21: 33-38. Vaken och bedjen!
22. 5 Sönd. i Fastan. Väx ande hat. Joh.
19: 1-11.
23. Joh. 18: 1-11. Jesus förrådes.
24. Psalt. 27: 1-14. Vänta på Heren!
25. Marie Beb.-dag. Marias lov sång.
Luk. 1: 46-55.
26. Mark. 14 : 66-72. Vänen sviker.
27. Luk. 22: 63-71. Inför stora rådet.
28. Joh. 18: 33-40. Sannirtgens konung.
29. Palmsöndagen. Den första nattvarden. Luk. 22: 14-22.
30. Luk. 23: 1-12. Jesus förhöres.
31. Psalt. 109: 1-5. Jag beder allenast.

De finska barnen
i Sverige tycks trivas mycket bra.

Från genomgångshemmet i Hotel
Anglais i Stockholm berättas om
en liten sexåring som frågade den
finska tolken: »Är du också finska?» - »Ja, det är jag.» - »Jaså, tycker inte du också, att de har
för mycket mat här . . . man blir
så väldigt mätt. » - Det var köttbullarna första dagen, som hade
gjort ett så starkt intryck!
Men en annan liten flicka skrämde upp vårdarinnan första kvällen. När hon skulle släcka fick hon
se hur en av de minsta hade tagit
Kungörelse för f. d. första distriktet.
Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Manilla Dövstumskola före
den 1 april. Ansökan insändes till pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Ålsten.
I ansökan skall tydligt angivas ändamål et med det sökta understödet och
summans storlek. Behovet av understöd
sk a ll vara intygat av präst eller kommuna lman i hemorten. Understöd lämn as i första hand för utbi ldni ng i yrke
eller för utövni ng därav eller för annat

på sig mössa och kappa och helt
förväntansfullt satt på sängen.
Hon vill naturligtvis hem till mamma, så tråkigt! Men när tolken
eftersändes blev förklaringen lyckligtvis en helt annan. Den lilla lekte
»Resa till Sverige».
'
Rolf Mitienen låg hopkrupen på
knä i sängen med huvudet nedborrat i kudden. Stackars liten, han
måste ha fått ont i magen! - Men
vet ni vad han svarade när tolken
frågade honom: »Om jag hade ont
i magen skulle jag väl kunna säga
till . . . J a g b e r f ö r d e m d ä r
hemma. »
ändamål, som avser att befrämja sökandens l ivsuppehälle. Om understöd lämnas till inköp av arbetsmaskiner eller
verktyg förbli dessa fondens egendom,
men de f å av understödstagaren användas så länge de behövs.
Understöd skall i regel vara till avhjälpande av tillfällig t behov och utgå r
endast t i ll dövst u m ma från g am la fö r sta
di st r ikt et med företräde för dem som

bor i Dals härad och Östergötla nds län.
Understöd utdelas först efter den 15
juni.
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Gudstjänster i mars.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
Stockholm, Jakobs kyrksal, Jakobsg. 2, kl. 11.30. (Obs. tid och
plats!)
S. 1. Södertälje, Kyrkan kl. 2.15.
L. . 7. F i nspong, Slottskapellet kl. 3.
S. 8. Nyköping, S :t Anne · Hus kl.
11.30.
S. 15. Linköpi ng, Domkyrkan kl. 1.
S. 15. Mjölby, Förs.-hemmet kl. 5.
T. 19. Stockholm, Kungsholms kyrksal, Par:r:nmätareg. 3, kl. 7.30.
Kyrkoherden d:r Krook. Norgeafton.
L . 21. Strängnäs, Domkyrkan kl. 2.30.
S. 22. Eski lstuna, Klosters kyrka kl. 1.
S. 22. Visby, Domkyrkan kl. 3. (Kyrkoherde Thuresson.)
S. 29. Vadstena, Förs.-salen kl. 12.30.
S. 29. Motala, Förs.-hemmet kl. 3.15.
S.

1.

S. G. Sven fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

L. 14.
s. 15.
L. 21.
s. 22.
0. 25.
L . 28.

L u n d s d i s t r i k t.
Lund, Dövst.-skolan kl. 9.30.
Lund, S :t Peters Klosterkyrka
kl. 1. Nattvard.
Värnamo, Kyrkan kl. 4. Nattv.
Växjö, Domkyrkan kl. 2.
Ljungby, Kyrkan kl. 5. Nattv.
Vaggeryd, Förs.-salen kl. 2.
Eslöv, Kyrkan kl. 5. Nattvard.
Hässleholm, Kyrkan kl. 1.
Vimmerby, Kyrkan kl. 5. Nattv.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal

s.

Ystad, Kyrkan kl. 4.

S.

S.
L.

s.

1.
1.
7.

8.

kl. 6.
29.

Nattvard.

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

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

V
1.
8.
8.
14.
15.
21.
22.
25.
29.

S. 15.
S. 22.

Torsby, Kyrkan kl. 13.
Örebro, Nikolai förs.-h. kl. 9.30.

S 22.

Barngudstjänst.
Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11.
0 ar l-A k e A res ko g,

Storg. 43, Örebro. Tel. 154 78.

Föreläsningar.
Södertälje, den 1 mars efter guds-

tjänsten. överläkaren d:r C. G. Sundberg: »Några sjukdomsproblem». Film.
Tolk: pastor Svenfors.
Mjölby, den 15 mars efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Något frän de
blindas och vanföras värld». Ljusbilder
· och film.
Visby, den 22 mars efter gudstjänsten.
Kyrkoherde Thuresson: »En vandringbland Gotlands kyrkor». Ljusbilder.
Motala, den 29 mars efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Svenska Kyrkans
kärleksverksamhet». Ljusbilder och film.
AVLIDNA.
Fru Ellen Benedikta Sonesson, f. Persson, Malmö, den 19 jan., 52 år.
Karl . Gösta Andersson, Ronneby, den 3
febr., 42 år.
Träd i min sista timma
Själv för mitt öga fram.
Ack, l åt mig då förnimma
Din bild på korsets stam.
D ess drag jag då vill gömma
I · djupet av min själ
Och dödens smärta ·glömma.
D en så dör, han dör väl.

Ps. 95: 6.

Brödkort (restaurangkort) måste allä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
tid medföras till de platser där samkväm
Skara, Förs.-hemmet kl. 11.15.
bruka anordnas.
Falköpi ng, Förs.-hemmet kl. 11.
Ändrad adress anmäles till dövstumTidaholm, Förs.-hemmet kl. 3.15.
prästen eller till Dövstumvårdsrådet,
Vara, Kyrkan kl. 12.30.
Jakobsbergsg. 17, Stockholm 7.
Väner$borg, Kyrkan kl. 3.15.
Om något nummer ej kommer göres
Ulricehamn, Förs.-hemmet kl. 12 . . anmälan på samma sätt.
Borås, Förs.-hemmet kl. 1.30.
. Kom i rätt tid .till gudstjänst och a nGöteborg, Domkyrkan kl. 4.15.
nan samm'ankomst.
Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30.
Nattvard.
De Dövstummas Kyrkoblad

Hilding B er g fel t.

Kungälv. Tel. 14.

s.
s.

1.
8.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10.30.
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.

utgives av

Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumv årdsråd
Jakobsbergsgatan 7, Stockholm 7.
Innehavare av utgivning s bevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors,

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942

