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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Gerci u lliigl1111d. A llarl: 1Yl :1 i (;l o m 111 c rslrii sks T\ yrka. 

Kristi Himmelsfärd. 

Se, jag är med eder alla dagar 

intill tidens ände. 
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Vart går du 
En ljus vårmorgon år 1918 sitta 

två unga tyska löjtnanter vid dikes
kanten framför en liten by. Det är 
alldeies tyst. Den ene av dem skrat
tar 6Gh säger : »Nu ha engelsmän
nen Jiytt igen.» Och de bli riktigt 
övermodiga. Och varför inte? Mor
gonen är strålande vacker, fram
marschen har varit segerrik, män
nen känna sig lyckliga och sorg
lösa .... ! 

» Sssst . . . krasch !i» · En engelsk 
flygare kastar bomber. De två bry 
sig knappast om det. De ligga på 
rygg. och se upp mot den blå himlen .. 
Och skrattande berättar den ene en 
kvickhet. Han slutar inte ens, när 
en bomb slår ned i närheten utan 
pratar vidare. Han har just berät
tat en vits och skrattar själv. Men 
den andre skrattar inte. Han knuf
far till honom : »Förstår du inte en 
god kvickhet ... ?» Förfärad rycker 
han till. Kamraten är - död. Men 
hur? En järnflisa har genomborrat 
det unga hjärtat .. 

Löjtnanten sitter där som förste
nad. Många har han sett stupa 
bredvid sig i heta strider. Men han 
där - han smög sig utan vidare 
bort - rp.itt i eh vits. 

Gick - men vart gick han då? 
Vart? Frågan formligen överrump
lade honom. · Tystnaden runt om
kring tycks svara : »In i evigheten, 
inför Guds ansikte ... ! » Men en an
nan fråga uppstår i hans uppskräm
da hjärta: »Men om du legat till 
vänster och han till höger? Vart 
då?;>» Han fruktar svaret, men vet 
precis, att han · icke mera kan und
komma det: » .•• då stode du inför 
Gud!» - »Inför Gud! Befälsteck
net och järnkorset, min stolthet -
allt det där skulle inte längre kun
na hjälpa mig. Det vore värdelöst! 
Då skulle i stället frågas, varför du 
är så .lättsinnig, så fjärran från 
Gud, så högmodig!» 

När han en timme senare rider i 
spetsen ·för sitt kompani, knäpper 
han händerna över sadelknappen: 
»Herre, låt mig få leva ännu så 
länge, att jag hinner få min sak 
klar med dig ! » 

Han fick leva så länge. Och ännu 
längre. Han blev sedan präst i en 
tysk storstad och bekände med fri
modighet, att »Jesus Kristus har 
kommit i världen för att frälsa 
syndare». 

Vinden kom från fel sida 

Så påstods det i Skåne, enligt vad 
tidningarna berättade, för en tid se
dan, då man hade stora svårigheter 
med snömassorna och vägarna voro 
blockerade. Man hade räknat med 
att vinden under vintern skall 
komma från öster och har därför 
placerat snöskydden på den sidan 
om vägarna. Nu kom stormen och 
snön från motsatta hållet och ipland 
från alla håll. Så blevo sriöskydden 
till ingen nytta. 

Ja, om bara vinden ville blåsa 
från det håll man beräknat, så vore 
det bra. Då skulle vi alltid vara be
redda på våra svårigheter och ha 
»snöskyddet» väl i ordning. Men 
just däri består ju ofta svårighe
terna, att det inte går som man be
räknat. 

Se till att du är beredd för det 
oväntade! Att ditt skydd räcker, 
från vilken sida vinden än må kom
ma. Endast då klarar du dig. 



»Se, jag är med·. Eder alla dagar 
intill tidens ände.» Matt. 28. 20. 
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Herren Jesus gav sina lärjungar detta löfte, 
strax ~innan han uppfor till himmelen. Förut hade 
Jesus varit med dem så att de kunde se honom 
och fråga honom om allt, vad de önskade. Nu 
lämnade han dem, men han ville ändå osynlig 
vara hos dem under hela deras liv, om de trodde 
på honom. Detta Jesu löfte gäller alla Jesu vänner 
i alla tider. Alla som älska Jesus och tro på ho
nom såsom den ende, som kan frälsa dem från 
synden, få · tänka på att Jesus alltid vill vara ffied 
dem. De kunna i bönen tala med. honom. De 
läsa Guds ord, ty där vill Jesus tala till dem och 
undervisa dem om vad de skola göra. Jesu vänner 
komma också ofta till Herren Jesus i den Heliga 
Nattvarden för att där hämta förlåtelse · för sina 
synder och ny kraft att göra Guds vilja. Jesus vill 
vara hos sina vänner, då de kanske känna sig en
samma bland människor, som ej förstå dem eller 
kunna tala med dem. Han vill då själv giva dem 
tröst och hjälp. De kunna då känna frid i sitt 
hjärta under all nöd och svårighet. Till sist i döden, 
då ingen människa kan trösta och hjälpa, vill Jesus 
vara med dem, som tro på honom, och föra dem 
in i evig frid. Amen. H. B. 
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Tillbaka till Karelen 
För två år sedan hade denne Ka

relens son färdats den kända byvä
gen bort - hemifrån. Då satt han 
med sin hustru och sin lille sonson 
på lasset med allt vad man vid den 
bråda avfärden hunnit få med från 
hemmet. Och bakom gick gårdens 
bästa ko ynkligt kvidande. Den öv
riga boskapen hade överlämnats åt 
armen. 

Hustrun satt på lasset med an
siktet mot hemgården. Det kära, 
kära hemmet hade just försvunnit 
- antagligen för allt1d. Hon höll i 
sina skälvande händer korgen, där 
hon hade lite vägkost för resan, och 
familjebibeln. Ende sonen var ute 
vid fronten och kämpade mot rys
sen. 

Den evakuerade karelske husbon
den, som nu återvände hem, mindes 
allt, som hade det skett i går. Då -
för cirka två år sedan - hade ka
relarna börjat sin ökenvandring och 
fått fly från sina hem. Allt fingo 
de lämna åt arvfienden. Då knötos 
händer samman, och någonting kvä
vande bittert skockade sig i halsen. 
Vägen framför såg då oerhört dys
ter ut. Och det var icke lönt att se 
sig tillbaka . · .. 

Men nu - hur annorlunda var 
han icke till mods, då han nu fär
dades samma väg hemåt ! Så hade 
Gud i sin stora nåd förändrat allt 
sedan den krigsvintern. 

Han gick upp på kullen. Därifrån 
hade man fri utsikt över byn. Han 
halvsprang dit upp. Vad skulle han 
få se? 

0, fasa! Inte ett enda hus kvar i 
byn! Och ur ruinerna av hans eget 
hem stucko två svarta skorstenspi
por upp. Allt annat var lagt i aska 

Modlös, nästan gråtande släpade 
han sig fram på vägen till hemgår
den, där nu gräset växte fritt. Och 
där, hp,lvt täckt av gräset, låg den 

gamla handkvarnsstenen. Nu sjönk 
den · förtvivlade mannen ned och 
gömde ansiktet i händerna. Vad han 
då kände, vet endast den som själv 
erfarit något liknande. 

Länge satt han på sitt hems rui
ner stirrande framför sig. Allt var 
så dött och förvandlat till oigenkän
lighet. 

Men då han satt där i sina sorgs
na tankar, hörde han plötsligt från 
rönnen, som stod kvar på gården, 
en sparvs glada kvitter. 
. Mannens blick började ljusna. 
Här fanns ju ännu liv! Hemspar
ven ! Inte ens kriget hade kunnat 
skrämma den på flykten. Och så 
fanns där ju ändå så mycket annat, 
som han så innerligt längtat efter i 
snart två år, och som han trott att 
han aldrig mera skulle återse. 

Vad gjorde det om hemmet låg 
i ruiner, tänkte han. Det här är i 
alla fall mitt hem. Min sons och min 
lille sonsons hem. På dessa stigar 
har jag själv tagit mina första steg, 
likaså min son och hans lille pys. 
För oss alla är denna plats den dyr
baraste på jorden. Visserligen äro 
byggnaderna i aska. Men jag har 
mina krafter kvar, och min son är 
i sina bästa år. I morgon börjar jag 
släpa timmer. Och då min son kom
mer från kriget, börja vi bygga en 
ny stuga. Till vintern uppföra vi en 
bastu, där vi tillfälligt kunna bo. 
Den duger till att börja med. Nästa 
vår plöja vi och så de vanskötta 
åkrarna. Och då vi fått undan skör
dearbetet, timra vi ihop ett fähus. 
Så börja vi livet på nytt ... 

Tröstad och med nyväckt hopp 
tar mannen fram sin vägkostkorg 
- samma korg som hustrun höll i 
famnen, då de för två vintrar sedan 
drogo bort hemi(rån. Också nu låg 
familjebibeln där. 

Han tog av sig mössan, öppnade 
Bibeln, läste och tackade Gud för 
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Våra kyrkor 

Härnösands nuva
rande domkyrka, som 
ersatte den efter rys
sarnas härjningar år 
1721 förstörda och 
sedermera återupp
byggda äldre kyrkan, 
byggdes åren 1842-
1846. Den har reno
verats 1895 och 1934 
-1935. Bland kyr
kans många värdeful
la inventarier märkas 
främst altaret, orgeln, 
predikstolen samt ett 
flertal vackra lj uskro
nor, de äldsta från 
1600-talets mitt. Kyr-

H ÄRNÖSANDS DOMK YRKA . 

kan äger dessutom en betydande 
silverskatt, varibland bör nämnas 

en konstrik dopfunt av gammalt 
silver, spanskt 1700-talsarbete. 

Det gor detsamma 
Under min semester besökte jag 

vid ett tillfälle Köpenhamn. Då jag 
gick förbi ett kafä, hörde jag sång 
och musik. Jag blev nyfiken och 
gick in i lokalen. Den syn jag mötte 
glömmer jag aldrig. En ung flicka 
ledde allsång. Publiken, som till 
största delen bestod av unga pojkar 
och flickor, sjöng med i refrängen, 
och åter och åter ljödo orden: »Det 
gör detsamma var jag hamnar, när 
jag dör, där uppe eller därnere, det 
gör detsamma var jag hamnar, när 
jag dör, där uppe eller där nere, 
det gör detsamma var jag hamnar, 
när jag dör ... » - Jag frös där jag 
satt. Nog förstod jag att kafäloka
len inte var den allra bästa, och 

att han fått igen sitt kära hem i 
Karelen. 

Och hemsparven i rönnträdet 
blandade sitt kvitter i det tack som 
Karelens son bar fram åt Gud ... 

sångens fruktansvärda innehåll blev 
för mycket för mig. Jag såg ut över 
den sorglösa ungdomsskaran, hörde 
deras fånskratt och deras sång. Allt 
var kväljande, det var som toner 
från en undre värld. Refrängen 
ljöd gång på gång: »Det gör det
samma var jag hamnar, när jag 
dör.» 

Jag hade velat resa mig från min 
plats och protestera, men min tunga 
och min kropp voro som förlamade. 
Jag lämnade lokalen. Utanför råd
de mörker. Landet och staden voro 
ju under mörkläggning, men det 
tycktes mig som om de själar jag 
nyss lämnat befunna sig i ett ännu 
mer fruktansvärt mörker. Tänk när 
synden mörklägger en människo
själ. Hur fasansfullt är då inte li
vet i all sin hemska verklighet. 

Jag vandrade gata upp och gata 
ned och hade inte något mål. Jag 

F orts . på id . 31. 
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Ett - och ett och ett - ? 
Räkneramens kulor är bra hjälp att lära barnen räkna. 

Svårare frågor 
· möter oss sedan i livet, då inga mänskliga hjälpmedel räcker till. 

Har du då sökt hjälp hos den store Läraren? Han har fått leda 
många till klarhet. Han känner också dina svårigheter och kan 
giva dig hjälp och vägledning. Hos Honom få frågorna sin lösning 

Herre, kungör mig i dina vägar, lär mig dina stigar. 
Led mig i din sanning, och lär mig, ty du är min frälsnings Gud ; 
dig förbidar jag alltid. 

(f' s 2:i :J -- 3) 
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Plan för daglig bibelläsning. 
1 -31 maj 

1. Luk. 5: 27~32. Syndare kallas. 
2. 1 T.e.: s. 1: 2- 10. Omvänd till att tjäna. 

4 Sö111d. e. Påsk. .Tesn vänner. Joh. 15: 
10- 17. 

4. Luk. 19: 1- 10. Jesus och Sackeus. 
5. P salt. 4: 1- 9. Rätta offer. 
6. 1 I er. 2: 4-10. Andliga offer. 
7. 2 K or. 8: 1- 9. Rikliga gåvo r. 
8. H ebr. 13 : 10- 16. Lovets offer. 
9. Apg. 3: 19- 26. P ersonlig omvändelse. 

Bön öndagen . .Tesus 1111dcrv isar o1n bönen . 
Luk. 11: 1- 13. 

11. Mark. 12: 41-4+. Änkans offer. 
12. P salt. 62 : 1- 9. Själens frid. 
13. 2 Kor. -J. : 6-15. Gud jagar undan 

mörkret. 
1 ri ti Himmel färdsdag. J csiis upptag es h:ll 

/1i111 111 (' 1c11 . Luk. 24 : 49-53. 
IS. pg-. 9: 19- 30 .. Vunnen för att vinna. 
rn. il . ' . 22: 3- 16. Utvald till vittne. 

Det gör detsamma 
Forts. l' r sid . 2fl . 

mötte m:i11 n isl r, liksom jag själv 
på väg mot rl t nda som är visst i 
all vår ovi Hll L - döden. J ag skul
Je velat frA~~·a varje människa jag 
mötte : Gör d 1L d t amma, var du 
hamnar, när du d<>r? Det var omöj
li t att komma if't .. n or den: »Det 
vör detsamma, var j ao· hamnar, 
11 ~t r jag dör ... » 

u förblindad n :·nniskosjäl! 
NLor i munnen är du, d·t al1t tycks 
sdt väl, men så örnld igt liten och 
.i iin rande, då motgångar möta. 

l t verop som nu höj från tid-
11i 11 1• rna av i dag, t alar mer än 
:tll ·mnat om vilka tanka r om rå
d!1r i den stora folkmassan h bland 
1111 ~·d msskaran, det komm·u1d Sve
ris·· 1 : Det gör detsamma ... 

<: c> r det detsamma ? Nej, d t är 
1'1 •1. I et gör inte detsamma om tu
' 1111 o h åter tusen människosjälar 
cl1il .;a under. Men var finns rädd-
11 i 11 1·t'n? Det är de händer, som 
h11 ii. p1 s i tro på Gud, som intill 
d1 •1111 : L dag varit den starkaste för-

6 Sönd. e. Påsk. De1111a <. 1iirldn 1s ande. 
J oh. 15: 18- 25. 

18. Apg. 9: 1-18. Saulus onwänd else. 
19. P salt. 37: 3-9. Gör <let som är gott! 
20. Efes. 6 : 1-9. Föräldralydnad. 
21. 1 Mos. 37: 12- 17. En lydig son. 
22. Orclspr. 2 : 1-12. F ly det onda! 
23. Orclspr. 4: 1- 9. Undervisning i hem

met. 

Pingstdagen. L öft e t om J-l ,iiilparr11. J oh. 
14: 15-21. 

Annancl. Pingst. Det ölradc ansvaret. Joh. 
12: 44-50. 

26. Psalt. 33 : 1-12. Jubla i H erren! 
27. Rom. 8 : 8-16. Barnaskapets ande. 
28. J es . 61: 8-11. Frälsningens klädnad. 
29. Apg. 1: 1-8. Den stora kra f tkällan. 
30. Apg. 2: 14-21. Profetian uppfyll es . 

H el. Trefaldighets dag. A lla sko la bli lär-
fungar. Matt. 28 : 18-20. 

svarslinje vårt land ägt. Och det 
är de knäppta händerna, som även 
till slut skola väcka upp de döda 
från syndens stora och fruktans
värda massgrav. Ansvarskänslan 
måste komma tillbaka. Varje en
skild individ måste dragas från 
världslivets själviskhet till Golgata 
kors, där livet kan begynna på nytt. 

(Eflc r Stridsropc l) 

Ur Ordspåksboken (kap. 11. ) 

Falsk våg är en styggelse för Herren, 
men full vikt behagar honom väl. 

När högfärd kommer, kommer ock smä
lek, men ho si ,de ödmjuka är vishet. 

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

Den som går med förtal, han förråder 
en hemlighet, men den som. har ett trofast 
hjärta döljer vad han får veta. 

Såsom en gyllene ring i svinets tryne, så 
är skönhet hos en kvinna som aknar vett. 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av 

Svenska J(yrkans 
Diakonistyrelse s Dövstumvårdsråd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 
Innehavare av utgivnings bevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors, 
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Gudstjänster i maj. 
Stockholms distrikt. 

L. 2. Västerhaninge, Kyrkan kl. 3. Natt

S. 3. 
F. 8. 
L. 9. 
S. 10. 

vard. 
Stockholrn, Storkyrkan kl. 1. 
Reijmyre, Kyrkan kl. 4,30. N attv. 
Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
Norrköping, H edvigs Kyrka kl. 1. 
Nattvard. 

M. 11. Valdeniarsvil<, Kyrkan kl. 10,30. 

L. 16. 
·s. 17. 
S. 17. 
S. 24. 
L. 30. 
S. 31.. 

Nattvard. 
Enköping, K_yrkan kl. 2,30. Nattv. 
Stoclch.olm, Manilla kl. 10,30. 
Södertälje, Kyrkan kl. 1,30. Nattv. 
Stocldiohn, Katarina kyrka kl. 1,15. 
Visby, Förs.-huse_t kl. 7. _ 
Visbj1, Domkyrkan -kl. 1. Nattvard. 

S .. G. S v c n f o r s. 
Vesslevägen 7, Ålsteu. Tel. 25433 1. 

Lund s di s tr.ikt. 
L. 2. Landsl~rona, Kyrkan kl. 6. 
S. 3. - Hälsingborg, S :ta Maria kyrka kl. f 
L. 9. Ä lmhult, Kyrkan kl. 4. Nattvard. 
S. 10. Lund, Dövstumskolan kl. 9,30. 
S . 10. Lund, Klosterkyrkan kl. 1. 
T.. 14. Växjö, Domkyrkan kl. 1. 
L. 16. Tranås, Kyrkan kl. 6. Nattvard. 
S. 17. E!cs.f ö, Förs. -hemmet kl. 1,30. 
M. 25. Malniö, V. Skrävlinge Kyrksal, 

kl. 2. 
M. 25. Trällcborg, Kyrkan kl. 6. Natt,-_. 

G. Bratt. 
Hovsg. 14, Växjö: T el. 27 10. 

Väner sbo r gs di s trikt. 
L. 2. AnuU, Kyrkan kl. 4. Nattvard. 
S. 3. Väners borg, Kyrkan kl. 1,30. 
S . 10. Halmstad, Kyrkan kl. 1. N attvarcl. 
S. 10. Falkenberg, Kyrkan kl. 5,30. N attv. 
T . 14. _Mellerud, Förs. ":'heminet -kl. 9,45: 
T. 14. Bäckefors, Kyrkari kl. 12,15. Nattv: 
L. 16. · Falköping~ Kyrkan -kl. 6. -- - - -
S. 17._ Skara, Doinikyrkan: 'kl: 9;30. N attv: 
S. 17. - Lidköping, Kyrkan· kl. 2,45. Nattv . 
S. 24. Göteborg, · Domkyrkan kl. - 3. - -
M. 25. Kungälv, Kyrkan · kl .' 1,15. 
L. "30. · Ströms tad, Kyi-kan kl. 12. N attv. 
L. 30. Grebbestad; Ky1'kan kl. 4. - N attv. : 
S. 31. Ly.sehl, Förs. -hemniet kl. 11,30. 

H . B e r g f e 1 t. 
Kungälv. T el. 14. 

Örebro di s tr i kt. 
S. 10. Kri.stinehanin, Kyrkan kl. 13. 

(Lund). 
0. 13. Ljit.sdal, Förs.-hemmet kl. 16. 

(Svenfors) . 

T. 14. Bollnäs, Kyrkan kl. 13. N attvard 
(Svenfors) . 

S. 17. Örebro, Norra Förs.-hemm t kl. 11 
(Lund). 

S. 24. Filipstad, Kyrkan kl. 13 (Lund ). 
M. 25. H edem ora, Kyrkan kl. 14,30. Natt 

vard (Svenfors). 
L. 30. Gävle. Hel. Tref. Kyrka kl. 17. 
S. 31. Gävle, Hel. Tref. Kyrka kl. 14,30. 

Konf irmation och Nattvard. 

Ca r l-Ä k c A r e s kog. 
Storg. 43, Örebro. Tel. 154 78. 

NI eddelande. Brev till Pastor Areskog-, 
som ti ll s vi~lare är inkallad, kan sändas 
under ovanstående adress ell er Eiltpost 
24100; Litt. F. . 

Föreläsningar. 
Bollnäs, den 14 maj efter Gudstjänsten. 

Pastor Sven fors: » Ta.nkens makL>, ett p -
pulärpsykologiskt kåseri. 

Borlänge, Förs.-hemmet, den 25 maj. kl. 
2. Herr P. Alfr. Persson: »De fy ra nor
diska länderna». 

H edemora, Sterners Pensionat, den 2:i 
maj kl. 6,30, samma före läsning. (Obs. ! 
Gud stjänst ·kl. 2,30.) 

VIGDA. 

Venzel Georg Johansson, N . Akarp, Skåne, 
och Evy Hedvig Johansson, Pjätterrycl, 

-Småland, vigda i Älmhult den 27 mar . 
Stig A llan Forsluncl, Själevad, och Anna 

Lisa Jansson, Överlännäs, Ångermanland , 
. den 12 april. 

Herren Gud, smn har stiftat ähtenslwpe t, 
give de'fn l31cka och välsignelse .till deras 
förbmid . 

AVLIDNA. 

Karolina . Jonsson, Vägsj öfors, Värmland , 
den 21 mars, 78 år. . _ _ 

Karl Ingvald Vall, Västerås, den 2 april, 
. -19 år. 

_ I ag är en gäst och frä-rn ling 
S oni mina fäd er här, 
JV!itt hem är e.i på jorden, 
N e_i, ovan shyn det är. 
Däruppe bor min Fader 
I härlighet och l.fus; 
Där v-ille .fag oc!? vara 
Uti min Faders hus. 
I-I e1n, hem, mitt lcära hn n, 
E_i fi nns en plats på .iorden 
Så s/;:ön SO 'ln du, 11iitt hem . 

Sv . Ps. 579: J. 

A/ B Gustaf L indströms Boktr ., Stockholm 1942 




