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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Han var sargad för våra överträdelsers skull
och slagen för våra missgärningars skull;
näpsten var lagd på honom, för att vi skulle få fred.
(Jes. 53:5)
och genom hans sår bliva vi helade.
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Långiredag.
0 HERRE GUD, himmelske och rättvise Fader,
du som för vår skull har utgivit din käre son, vår Frälsare,
vilken har burit världens synd
och på koriset bedit .för oss arma syndare.
Vi bedja dig:
hör ·den bön som han i sitt oskyldiga lidande frambar
och hjälp oss att vi, som för våra synders skull lida nöd och
ångest. må få din förlåtelse och tröst,
till dess du .hjälper oss ur denna världen till ditt himmelska paradis
Amen.
Vi för korset ödmjukt falla,
Där .det dyra blodet rann,
Och den kärlek vi åkalla,
Som oss Jesus återvann.

Ack, för Jesu död och pina,
Fräls oss, Gud, från nöd och kval.
L åt oss sist ibland de dina
Samlas i din fröjdesal.
(Sv. Ps. 157 : :i

Påsk.
0 ~ERRE GUD, himmelske Fader,
du som har låtit din Son Jesus Kristus uppstå från döden
Vi bedja dig:
upplys våra hjärtan,
så att vi ·bliva fasta . ·i tron och stadigt hålla oss till ditt ord,
gärna · tänka därpå och alltid leva därefter;
och om vi än såsom Kristus måste lida mycket här i vår/den,
så hjälp .oss .att ändock vara vid gott mod och utliärda allt
tills :dess vi efter detta livet bliva uppväckta till evigt liv.
Amen.
Påskdag_s morgon stillar sorgen,
Still~r ·: sorgen för evig .tid.
Då blev oss ,givet ·ljuset -och livet,

Ljuset och livet i gryni~g blid.
Påskdags morgon .stillar sorgen,
Stilla.r sorgen för em~g .tid.
(N. _F. S. Gru11 rllvi g)

Friinoaigt vi vandr.a .i .sanningens
· · · ·· · .....
ljus
··
Vad H err en än över oss sänder.
Vi äro på väg till vår Faders hus,
V i äro var stund i hans händer.
Vi bära i hjärtat vår Frälsares ord:
Jag lever och I skalen leva.

Fqr oss har han segrat, .p_cJ,.r ...
Frälserman,
Ej graven oss mer kan förskräcka.
Förskräckelsens konung han övervann
Och skall oss ur graven uppväcka.
I döden vi höra F örlossareris ord:
Jag lever, och I skolen leva.
(P. :\!il sso n)
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"Herre, s1gne du och råde."
Lars i Hästhagen satt på trappstenen framför sin lilla stuga och
vilade . sig efter en arbetsam dag i
potatisåkern. Han bodde ensam i
Hästhagen. Men han trivdes så
gott ändå. Och han tyckte om att
sitta och drömma så här i kvällningen, innan han gick in och ställde i ordning kvällsmaten. Och just
härute på trappstenen var den trivsammaste viloplatsen denna årstid.
Det hördes skr.ik någonstans
långt bortifrån. Han skuggade med
handen mot den eldröda kvällshimlen. Jo, det var inte att ta fel
på: det var vildgåssträck.
Han kände igen det skriet. Höst
och vår, år efter år hade han sett
vildgåsplogarna däruppe i skyn,
när de drogo ena gången mot norr
och andra mot söder. Allra säkrast såg han dem om hösten, då
han var färdig med potatisskörden.
De behövde ingen almanacka, vildgässen.
Varje gång han såg dem, var det
som om han mött en bekant, en
gammal god vän. De bar bud från
en främmande värld. Långt norrifrån kommo de, och långt söderut
skulle de. Från det eviga snölandet mot den eviga solens rike. De
väckte till liv gamla minnen hos
honom, han hade själv i mån~a år
varit som en sådan vildgås. Men nu
voro de dagarna förbi; nu var det
bara upp och ner i backarna i Hästhagen, en tur bort till handelsman,
och så en gång om året resan till
stan.
Vildgåssträcket hade denna kväll
väckt till liv tankar och minnen.
När han satt där och med ögonen
följde flyttfåglarna ända tills de
helt försvunno i den glödröda
kvällshimlen, kom han att minnas
en annan kväll som var så lik denna. Han var bara en åtta-nio år
den gången. Han gick i skolan,
och det var slut för dagen. Man
sjöng kvällsversen: Herre, signe

du och råde och bevare nu oss väl.
Herre, ditt ansikt' i nåde lyse alltid för vår själ.
·
Det var också en kväll om hösten. Barnen voro trötta efter en
lång skoldag, han mindes ännu,
att luften i skolSalen var tung och
kvalmig. Barnen voro glada för
att det var dags att gå hem.
Just i versens sista rad hade han
kommit att se ut genom fönstret.
Himlen var färgad starkt röd, alldeles som i kväll~ Och han såg
även den gången ett vildgåssträck
fara söderut med raska vingeslag.
Han följde dem med ögonen och
glömde att sjunga.
Detta lilla minne hade slagit rot
i hans själ. Varje gång han senare
sjungit denna vers, mindes han aftonen i skolan. Och detta hade en
särskild orsak. För första gången
i sitt liv hade han den kvällen känt
längtan att få komma ut i världen, ut från den trånga, lilla stugan här, där han var född. Många
gånger hade han senare i minnet
sett den färgglödande hosthimlen,
grå gässen som flögo mot söder,
hän mot en okänd värld, och tonen
av »Herre, signe du och råde» följde honom alltid.
Ja, så underligt och enkelt det
än var - dessa tre tingen: en glödande kvällshimmel, grågässens
flykt mot det fjärran okända och
tonen av »Herre, signe du och råde» - de hade liksom blivit hans
livsprogram, som han alltid försökt att leva efter. Och när han
nu tänkte efter, så innehöll de orden så mycket, att man inte behövde mer här i livet. Guds välsignelse gjorde ett liv rikt, och
Guds bevarande hand - kunde den
få vila över honom, så behövde han
heller inte mer. Och när Guds ansikte fick lysa över själen, ja, då
behövde det alqrig bli några tomma eller onda dagar.
Och i kväll stod allt detta så
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Faren icke vilse, Gud låter icke gäcka sig.

Ty vad människan sår, det skall hon ock skörda.
Låtom oss icke förtröttas att göra vad gott är ;
ty om vi icke uppgivas, så skola vi, när tiden
är inne,

få inbärga vår skörd.
(Galaterbrevet 6: 7, 9)
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levande för honom. Nu var han
gammal och ensam. Ja, ensam hade han ju på ett sätt alltid varit.
Och vida hade han farit omkring
i världen. ·Sju år hade han varit
i Kanada och vaktat kor och får
i tusental. Milvis hade han ridit
varje dag. Men enformigt och trist
blev det till slut. Det tog på nerverna, och han måste ge sig därifrån. Han kom till Chicago och
Minneapolis och prövade på åtskilliga hantverk. I Minneapolis kom
han in i en skandinavisk församling, och där trivdes han gott.
Många ljusa minnen hade han
från dessa år. Och nu satt han
och tänkte:
Det var mest för att döva saknaden och sorgen, som han farit
över havet i ungdomens dagar.
Han fick aldrig något svar från
Inger. Och ändå hade han sänt
henne ett så vackert brev! Men
ingenting hade han hört, och det
var ju också svar nog. För det
var ett friarbrev han sänt, och antingen fick nu en flicka svara på
sådant, säga ja eller nej, eller också teg hon, och det sade mycket
nog.
Och han hade saknat mod att
gå vidare. Om han bara fått ett
ärligt nej, det hade han noe; kunnat bära. Men denna förtärande
ovisshet, som han så länge fått gå
och bära på, det var det svåraste
av allt. Och han hade aldrig kunnat göra sig kvitt den känslan ehuru tystnaden borde ha varit
visshet nog. Hon hade naturligtvis inte velat veta av honom och
inte kommit sig för att uttrycka
det i skrift. På prärien i Montana
hade han ofta grubblat över detta.
Men farbror Hans måtte väl ha
varit att lita på? Det var han som
skulle bringa brevet till Inger. Nu
var farbror Hans död och borta,
så det var lönlöst att spörja efter
det mera.
Lars reste sig för att gå in. Ah,
ryggen hade stelnat, den var _så

styv att den värkte. Han tog sig
över ryggen under tröjan. Fingrarna rörde vid något som prasslade likt papper. Han vrängde av
sig tröjan för att se närmare efter.
Farbror Hans hade ägt tröjan en
gång. Då han dött, hade Lars som
ende arvinge fått mottaga en del
kläder. Inte för att han direkt behövde dem, men de kunde vara
goda nog till arbetskläder.
Lars drog i det mystiska papperet, som stack ut genom en rämna
i fodret. Det såg ut att vara ett
gulnat och något medfaret kuvert.
Han lyckades få ut det och blev
stående med gapande mun. Han
hade känt igen detta kuvert, och
skriften och namnet utanpå kuvertet ..
Han blev stående en lång stund
och stirrade på kuvertet. Så vände
han blicken ut mot kvällshimlen.
Och hans läppar började röras:
Herre, signe du och råde
och bevare nu oss väl.
Han kände sitt hjärta slå med
tunga slag, hans händer skälvde,
och nu förstod han, att hans livs
gåta skulle få sin lösning i denna
kväll.
Han skar upp brevet och bredde
ut arket. Det var ett fint ark, och
även om det nu var länge, länge
sedan det blev skrivet, så hade det
bibehållit sig väl.
Hans blick gled över de första
raderna.
Till Inger.
Jag undertecknad Lars i Hästhagen tillåter mig härmed att vända mig till Eder med anledning av
en viktig sak, som ligger mig mycket på hjärtat och som jag hoppas - - Han förmådde inte läsa längre
och behövde det inte heller. Brevet var friarbrevet till Inger. Hon
hade alltså aldrig fått det! Den
gode farbror Hans måtte ha haft
en rämna i tröjfickans foder, bre-
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Våra kyrkor

Kumla kyrka.
vet hade fallit igenom, och så måtte han ha glömt det hela.
Lars i Hästhagen sjönk ned på
trappstenen igen. Han gömde ansiktet i händerna. Han var inte direkt sorgsen. Men att gåtan skulle
få ens ådan förklaring, det hade
han aldrig kunnat drömma om.
Han lyfte åter sitt huvud, och
det var en vila att se in i kvällsdimman, som börjat lägra sig över
nejden. Nu var livafärden gjord.
Ett långt liv låg emellan denna
kväll och aftonen i skolan, då han
såg vildgåssträcket och kände utfärdslängtan.
Lars stack brevet i fickan utan
att läsa det till slut. Han kände
sig kall om händer och kropp. Men
så vände han sig om och . såg ut
över dalen. Han fick ett underligt
främmande uttryck i sitt ansikte.

Kumla kyrka i Örebro län blev
färdig år 1832. Den är mycket
stor och ståtlig. Redan ingången
är mäktig med sina väldiga pelare, och inne i kyrkan finns det
10 pelare i mittskeppet. I tornet
finnas 4 klockor, som r inga varje
söndag. Den ena klockan sprack,
när man ringde vid konung
Gustaf III :s död. Sedan gjöt
man om den. På den klockan står
det: »Såsom förkunnare av Gustafs sorgliga frånfälle brytes .i ag
sönder, men förnyad, kallar jag
nu ditt folk, o Kristus. Herrens
tempel äro öppna. Kommen, I
återlöste, och helgen dem åt Gud
med strängaspel, i fromhet och
tro.» På den mindre klockan står
det bl. a.: »En gång hörd av gamla munkar, tjänar jag nu, omgjuten, Kumla hjord. Mindre än
min syster, sjunger jag i full
samklang med henne : Endräktiga
skol en I älska Gud.»

Så satte han sig än en gång ner
på stenhällen och lutade huvudet
mot dörrposten. Och han knäppte
sina händer, och hans läppar återupprepade de gamla, välbekanta
orden:
Herre, signe du och råde
och bevare nu oss väl.
Herre, ditt ansikt' i nåde
lyse alltid för vår själ.
(Efter »Vår Kyrka>) .)

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av

Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvå,rdsråd
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7
Innehavare av utgivnings bevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors,
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Plan för daglig bibelläsning.
1 -31 mars
1. J es. 53 : 6-9. Han bar vår missgärning.
2. Jes. 53: 10-12. K ristus offrade sitt
liv.
3. Långfredagen. .T esus på lwrse t. L uk.
23: 32-43.
4. Rom. 5 : 6-17. Kristus dog för oss.

5. Påskdagen. Uppståndelsen . Ma1'k. 16:
6.
7.
8.
9.
10.

11.

1-8.
Annand. Påsk. Uppståndelsens ·vittnen.
Luk. 24: 13-35.
P salt. 9: 1-12. Tacka Herren !
5 Mios. 8: 11-20. Giv Herren äran!
Joh. 21: 1-14. Det är Herren.
Uppb. 7 : 9-17. De frälstas lovsång.
Palt. SO: 7- 15. Lovprisa Herr en !

12. Sänd. e. Påsk. .Tesus och TMnas. Joh .
20: 19-31.
13. l Kor. 15: 12-19. Tvivlar du på
Kri ti upps tåndelse?
14. 1 Kor. 15 : 20-28. K ristus giver liv.
15. 1 Kor. 15 : 29-34. Vakna upp!
16. 1 Kor. 15: 35-49. Att uppstå i oför-

gänglighct.
17. 1 Ko r. 15: 50-58. Alla skola förvandlas.
18. Ko l. 1 : 3-13. T acka m ed glädje!

19. 2 Sänd. e. Påsk. Den gode herden. J oh.
10 : 11- 16.
20. 2 Kor. 5: 11-17. Kristi kärlek tvingar oss.
21. 2 Kor. 5: 18-21. V i äro Kristi sändebud.
22. 1 Kor. 1 : 1- 9. Gud är trofast.
23. Luk. 5: 12-16. Jes us ä r r edo att
hjälpa.
24. Luk. 7: 11-16. De prisade Gud.
25. Luk. 18: 35-43. Jes us förbarmar sig.
26. 2 Böndagen. Väg en till Gud. Matt. 11:
25-30.
27. Luk. 17: 11- 19. En av de tio.
28. P salt. 40: 12-17. H erre, skynda till
min hjälp!
29. 4 Mos. 5: 5-10. Bekänn din synd inför Gud.
30. J es. 55 : 6-13. Sök Herren!

Storåbränna Vi voro på väg från Strömsund
till F'öllinge i Jämtland. Vid ett
vägskäl pekade vägvisaren möt
vänster med upplysning: »Storåbränna 5 km». Det såg otänkbart
ut, att den utpekade vägen kunde
vara den rätta. Vi rådfrågade kartan. Nej, den sade oss att Storåbränna låg åt höger och Föllinge
åt vänster. Men vägvisaren? Då
vi undersökte den, visade det sig
att den var rörlig. Den gick runt
ett halvt slag. Det var hemligheten. Om vi hade följt vägvisaren, skulle vi ha kommit fel och
måst vända. Nu ställde vi vägvisaren rätt, följde kartan och voro inom kort vid målet, Föllinge.
Det vore nog klokt om den där
vägvisaren i Jämtland sattes fast
ordentligt. Men också att en annan visare sattes upp, som pekar
mot Föllinge. Det är inte nog med

5 km.

att vi varnas för _avtagsvägarna.
De resande bör också då och då få
veta, om de äro på rätt väg.
Det finns många vägvisare utefter· livets väg, som ge felaktiga
anvisningar. De ha på något sätt
blivit inr iktade mot fel mål, och de
vägfarande bli bedragna. Visserligen kunna också de se på kartan
och bli ledda på rätt väg. Men
det är många som inte bry sig
om kartan, när det finns en vägvisare.
Vilka äro dessa vägvisare genom
livet? Det är du och jag. Genom
vårt exempel visa vi människor vi
möter antingen rätt väg eller fel
väg. Jesus talar hårda ord om dem
som leda vilse. »Ve världen för
förförelsers skull. » Förförelse betyder att förleda, visa fel. Och ett
fel inTiktat liv kan bli till svår
förförelse för andra.
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Gudstjänster i april.
Stockholms distrikt.
F . 3. Stockholm~ Jakobs k yrka kl. 2.
Nattvard.
S. 5. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 2.
L. 11. Köping, Kyrkan kl. 4.30. Nattvard.
S. 12. Västerås, Domkyrkan kl. 1. N attv.
T. 16. Stockholm, Konfirmandmöte kl.
7.30.
L. 18. Norrtälje, Kyrkan kl. 11.45.
S. 19. Brob;,1 kl. 10.
s. 19. Uppsala, Vindhem kl. 1.
M.27. Stockholm, Förs.-afton å Sjömansinstitutet Stadsgården 22 (vid
SI ussen) kl. 7.30.
S. G. S v en f o r s.
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.
Lunds distrikt.
Jönköping, Kristine kyrka kl. 1.
Nattvard.
M. 6. Nybro. Kyrkan kl. 1.30.
T. 7. H ovmantorp, Dövstumhemmet kl. 1.
L. 11. Kristianstad, Förs.-hemmet kl. 4.30.
S. 12. Ängelholm, Förs.-hemmet kl. 3.
L. 18. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 6.
s. 19. Karlshanin, Kyrkan kl. 2.30. N attv.
L. 25. Nässjö, Förs.-hemmet kl. 6.30.
S. 26. V etlanda, Kyrkan kl. 2. Nattvard.
L. 215. Landskrona, Kyrkan kl. 6.
S. 3 /s. Hälsingborg, Maria kyrka kl. 1.
G. Bratt.
Hovsg. 14. Tel. 27 10.
F.

S.

3.

5.

M. 6.
M . 6.

T.

7.

S. 12.
S. 19.
S. 19.
L. 25.
S. 26.
S. 26.

Vänersborgs distrikt.
Göt eborg, Domkyrkan kl. 3. Nattv.
Varb erg, Förs -hemmet kl. 1.
Halmstad, Dövstum fören. kl. 5.
Laholni, Förs.-salen i Prästgården
kl. 10.
Kungälv, Kyrkan kl. 3. Nattvard.
Borås, Caroli kyrka kl. 1.30. Nattv.
Skene, Kyrkan kl. 4.45. Nattvard.
Töreboda, Kyrkan kl. 5.
M oholm, Kyrkan kl. 9.45. Nattvard.
Maries tad, Kyrkan kl. 12. Nattv.
. H. B e r g f e 1 t.
Kungälv. Tel. 14.

Örebro distrikt.
Söderhamn, Förs.-hemmet kl. 12.
(Svenfors.)
L. 4. H itdiksvall, Förs.-hemmet kl. 17.
(Svenfors.)
s. 5. Kumla, Kyrkan kl. 13 (Lund).
L. 11. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15
(Lund).
s. 12. Borlänge, Förs. -hemmet kl. 13
(Lund).

L.

4.

L. 18.
S. 19.

Kil, Järnvägshot. kl. 16.30 (Lund).
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10.30
(Lund).
Ca r l-Ä k e A res k o g.
Storg. 43, Örebro. Tel. 154 78.

Meddelande. Brev till Pastor Areskog,
som tills vidare är inkallad, kan sändas
under den vanliga adress en.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
S. 5. Östersund, Kyrkan kf. 1.
M. 6. Offerdal, Kyrkan kl. 1.
S. 12. Sollefteå, Kyrkan kl. 1.
S. 19. Härnösand, Kyrkan kl. 1.
S . 26. Sveg, Kyrkan kl. 1.
.T o e l L o d i n.
Dövstumskolan, Härnösand.

Föreläsningar.
H edenwra, Sterners pensionat, P åskdagen kl. · 12, Fru E sther Toft: »Minnen och
upplevelser i Österland».
Borlänge, Förs.-hemmet, Annandag påsk
kl. 1.30, Samma föreläsning.

VIGDA.
I var Mauritz Wiman; Enköping, och E ste r
Gunborg Ljungdahl, O sby, den 28 mars.

Herren Gud, som har stiftat äktenslwpet, give dem lycka och välsignelse titt
deras förbund.
AVLIDNA.
Ingeborg Jön sson, Velen, Värm!. den 12
jan., 75 å r.
Fru Sigrid Maria Sj Ögren, Karlskrona,
den 14 febr., 85 år.
Karl O skar Mollberg, Örebro, den 23 f ebr.,
85 å r.
Änkefru Charlotta Karolina J ohan sson, f.
Dahlgren, Norrköping, den 27 f eb r.,
84 år.
Anders Peter Johansson, Vioi.linge, Skåne,
den 8 mars, 88 år.
I van Karlsson, Domnarvet, den 8 mars,
58 år.
P:_r ~rik Dahlberg, Orsa, den 15 mars.
18 ar.
.
Fru Berta Augusta Svensson, f. ·Johansson, Esfuilstuna, den 23 mars, 50 år:

Du stilla grav, du sälla bo,
Min Jesus helgat har din ro.
När dödens afton skymmer,
Som han jag somna skall förnöjd
Från möda och bekymmer.
Sv. Ps. 100: 3.

A/B Gustaf Lindströma Boktr., Stockholm 19441

