A ugus li 1942.

N:r 6 . Arg. 13.

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Sackeus, skynda dig ned, ty i dag måste jag
gästa i ditt hus.
(Luk. 19 :5)

. 46,

Sackeus.
Det är en mycket liärorik berätsom bilden på första sidan
vill påminna · oss om. Sackeus
den lille mannen, som klättrade
upp i fikonträdet för att riktigt
få · se Jesus, när han gick vägen
fram. "Låt oss tänka på ett par
s1aker. ·
Jesus. hade föl1jt med Sackeus
hem. Vad de där talade om, vet vi
inte. Men vi vet resultatet av samtalet. . Sackeus hade förut handlia t orättfärdigt. Särskilt var det
publikanens1synd: han hade tagit
för mycket i tull av dem som förde varor in till staden för att sälja på torget.- Han hade alltså stu-·
lit och så på orätt sätt blivit rik.
När han nu satt och talade med
Jesus, blev det tydligen så, att Jesus öppnade hans ögon, så att han
förstod hur orätt detta var. Och
Sackeus' ångrade sig och besföt att
börja ett 1bättre liiv. Han ville
gottgöra den orätt, sorri han gjort
mot andra. Han säger själv: »Herre, hälften av mina äigodelar girver
jag nu åt de fattig1a , och om jag
har utkrävt för mycket av någon,
så giver jag fyradubbelt igen». De
orden visa, att nu var Sackeus fri
från ,girighetens onda makt i sin
själ. Han hade fått hjälp att besegra just den synd, som var farl1igast för honom. Jesus hade färt
honom förstå sin egen synd. Och
när Jesus såg, att det hade skett
~n så stor förändring i hans själ,
sade han: »I dag har frälsning
vederfarits. detta hus».
Sackeus
var fri.
Det är just så Jesus kan hjälpa
också oss. Han öppnar våra ögon,
så att vi få s yn på vår synd. Och
ha vi verkligen sett ~yndens onda
makt :i vårt hjärta och så 'ångrat
oss och beslutat 'oss för att bli
bättre, då är vi frälsta, det betyder befriade foån det onda.
tel~e;

1
,

1

Så skal11' vi tänka på en annan
sak. Jag tror nog, att Sackeus
kanske länge hade förstått, att det
var något i hans liv som icke var
rätt. Det var nog inte bara vanl1ig nyfikenhet,. som drev honom
upp i trädet. Och när Jesus ville
följa honom hem, så blev Sackeus
säkert glad.
Det är många människor kanske också du? - som längtar
efter befrielse, fräl1sning. Vi tänker: Jag vil1 bli bättre; men inte
just nu; framdeles: när jag blir
sjuk och gammal, då vill jag ångra min synd och börja; ett bättre
liv. Framdeles? Vad är det? Du
vet ju inte om du lever ens om
en timme. Döden kan ju komma
mycket hastigt! Och även om du
får lie va, så är det mycket farligt
att skjuta upp. Du vet ju, att det
lätt blir så, att man bara väntar
och väntar och skjuter upp och
skjuter upp att bättra sig.
Käre vän! Jesus säger: »Skynda dig! » I dag! I morgon kanske det är för sent. Tror du att
Sackeus någons:in blivit en annan
människa, om han S'agt: Tack så
mycket för att du vill komma hem
til[ mig. Men i dag har jag inte
tid. I dag har jag så mycket annat att göra. - Det hände för
. kort tid sedan, att jag träffade en
dövstum, då jag gick tiU kyrkan
strax före ,g udstjänsten. På min
fråga om vi fick siällskap dit, svarade han att han först skuHe dricka kaffe! Först kaffe! Han kom
inte till kyrkan, kanske var det
något som lockade honom på annat? Kanske ville han inte? Kom ihåg Jesu ord: »Söken först
Guds rike! » Först! Det är dock
det viktigaste, att du får.hjälp för
din själ!. Kaffet hinner du med sedan. - Skynda dig! Det är Jesu
allvarliga, kärleksfulla maning.
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Jesus har kommit för att uppsöka och frälsa
det som var förlorat.
Läs, Luk. 19: 1-10.

\(

Bibeln berättar att många människor, som kände
sig syndiga och olyckliga, kommo till Jesus för att
höra honom. De längtade efter Guds hjälp att bli
befriade från synden. Och när de kommo till Je_sus, visade han inte bort dem. -Nej, han tog emot
dem, han talade till dem om Guds kärlek. Och
när dessa olyckliga människor bådo honom om
hjälp, så var han strax färdig att hjälpa och trösta.
Ofta läsa vi också, hur Jesus själv sökte upp syndiga människor. När han fick se Sackeus sitta i trädet, dit han klättrat upp för att bättre kunna se
Jesus, sade Jesus till honom: »Sackeus, skynda. dig
ned, ty i dag måste jag gästa i ditt hus». Och det
var i Sackeus hus, som Jesus sade, att han hade kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
·Jesus är densamme ännu i dag. Ännu söker han
efter olyckliga människor för att hjälpa och frälsa.
Om du är en olycklig människa, som vet, att du .
ibland, kanske .ofta, gör emot Guds vilja, så skall
du veta, att Jesus har kommit för att befria dig
från syndens olycka. Det är detta som kallas frälsning. - Börja att tala med honom om din synd
och oro. Då får du det gott i ditt hjärta. Amen.
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KONFIRMANDERNA I VÄNERSBORG
jämte skolans personal.
Sittande från vänster: Erik Andersson, Fotskäl, Anna-Maria Magnusson, Geijersholm, Lizzie Jansson, Forshaga, Ulla Olsson, Brastad, Lilly Larsson, Herrestad, Anna Jansson, Fellinsbro, Gulli Nyrin, Karlstad, Alli Nyberg, Karlstad, Karin Lundgren, Amål, Britt Andersson, Lundby, Anna-Lisa Olofsson, Göteborg,
Dagny Skoglund, Sunne, Rut Hansson, Göteborg, Stig Johansson, Hjärtum.
Stående från vänster, l:a raden: Knut Lund, Gällared, Klas Hagelin, Tysslinge, Gösta Wetterlund, Getinge, Gösta Moberg, Borgunda, Helge Johansson, Mellerud, Albert Andersson, Dalskog, Olof Karlsson, Köla, Lars Svensson, Tengene,
Nils öberg, Härnösand, Andren Johansson, Högsäter, Holger Rutgersson, Jörlanda, Stig-Arne Johansson, Hälsingborg.
·
övre raderna (lärarkåren): F. Wikström, E. Sundbeck, G. Lindberg, Ida Lundvik, H. Sterner, Margareta Lindqvist, G. Lindqvist, Ulla Fernholm, J. A. Peterson,
Signe Wikström, C. A. Karlsson, pastor Bergfelt, rektor Gustafsson, K. S. Johansson, Birgit Svensson, Maja Billing, Signe Gustafsson, E . Laag, Tora Sjölin,
Signe Lindholm, L. Svensson.

Vad ögonen se.
Människor med skarpa ögon se
utmärkt. ögonen bringar oss bud
från den stora underbara naturen:
him1avalvet med dess millioner
stjärnor, och jorden med dess
mångfaldiga skönhet. ögonen är
vägen från den yttre världen till
vårt förstånd och vårt hjärta.
Men man kan inte alltid lita på
1

sina ögon. Också skarpa ögon ta
fel - det ha vi själva erfarit.
Försök lägga en femöring och
en tioöring framför ett litet barn!
Barnet griper genast efter femöringen, därför att den är störst.
Så skrattar vi, för vi vuxna vet,
att tioöringen är bäst, även om
den är minst. Men det vet barnet
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KONFIRMANDERNA I HÄRNÖSAND
jämte skolans lärare.
Sittande från vänster: Bill Jansson, Njurunda, Uno Birgersson, Lycksele, lärarinnan Inga . Alexandersson, läraren Hjalmar Klefbom, husmodern Anna-Brita
Molander, rektorn R. Lövgren, pastorn Joel Lodin, läraren Gunnar Sundvall, lärarinnan Ester Calleberg, slöjdlärarinnan Bertha Hubinette, läraren Evert Lundqvist, läraren Nils Wik.
Stående från vänster, 2:a raden: Anders Näslund, Lit, Rolf Lundkvist, Örnsköldsvik, Barbro Johansson, Skönsmon, Kerstin Nilsson, Ytterhogdal, Britta och
Karin Fahlgren, Kågedalen, Solveig Karlsson, Umeå, Ingrid Nilsson, Norrfjärden, Ingrid Forsgren, Lycksele, Helmi och Lempi Pekula, Haparanda, Maja-Lisa
Nilsson, Hortlax, Sigrid Hansson, Vittangi, Gösta Eriksson, Gällivare.
3:e raden: Elsie Berglund, Fällfors, Siv Nilsson, Rede, Britt Englund, Arvidsjaur, Helga Stenlund, Malå, Gerda Lindbäck, Råneå, Margit Långström, Älvsby,
Harry Andersson, Vemdalen.
4:e raden: Helge Linder, Näs, Allan Marklund, Fällfors, Torsten Hallgren, Berg,
Artur Jonsson, Sorsele.

icke, och det iär si.g först sedan,
att man inte alltid kan se vad som
är bäst, även om en sak är större
än en annarr.
Och vi vuxna har gott av att
minnas samma sanning: det beror inte på storleken, utan på värdet - eller: det kommer inte an
på det yttre, utan på innehållet!
Se vi ett gyfäene smycke, så frågar vi: »Är det äkta guld eller
bara förgyllt?» Vad är innehållet? Om det är äkta guld, kan
smycket kosta 1 000 kronor, men

är det förgyllt, är priset kanske
bara 10-20 kronor.
Det är på samma sätt med oss
människor: det kommer an på
hjärtats innehåll. Den unge mannen har kanske en fin kostym och
skryter bra och ger ut mycket
pengar-. Och den unga fli'Ckan
pyntar si:g med puder och målade
läppar, därför att hon inbillar sig
att hon ser bra ut då - . Ack,
det är förgäves!
Se inte efter den yttre skönheten! Fråga först efter hjärtats
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KONFIRMANDERNA I öREBRO.
Sittande från vänster: Elisabet Johansson, Vinköl, dövstumlärare Sondell, pastor Areskog, Birgit Ulfsparre, Svanöbruk, Elsa Vikström, Vängelsby.
Stående från vänster: Karl-Erik Husberg, Kälarna, Olov Lilja, Ovanmyra, Gösta
Karlsson, Stockholm, Anders Karlsson, Torbjörntorp, John Eriksson, Atorp, KarlE r ik Eriksson, Alanäset.

KONFIRMANDERNA I GÄVLE.
Sittande från vänster : Elly Westerlund, Gävle, Ingrid Pettersson, överluleå, f r u
B ergvall, pastor Areskog, rektor Johnsson, Anna-Britt Johansson, Nöbbele.
Stående från vänster: Thee Olofsson, Lycksele, Nils N i lsson, Nederluleå, Erik
Grönborg, Lycksele, Hans Johansson, Vilhelmina, Kjell Wiklund, Örnsköldsvik.

trofasthet, fråga efter ärlighet,
fl.it och förnöjsamhet!
Det gäliler att vara uppmärksam, när man väljer sina vänner,
ty det finns falska vänner också!
Använd _dina ögon och var va-

ken ! Det är för sent, när du ~åkat
illa ut!
Och använd dina ögon till att
se ärligt på dig själv! Eller är
du kanske rädd för att se in i ditt
eget hjä:rrtas djup? Jag vet, att var
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Plan för daglig bibelläsni'ng.
Augusti

l. Matt. 19: 27-30. Jesu efterföljare.

9 Sönd. e. Tref. Trohet. Luk. 16: 10-15.
3. Matt. 19: 16-22. En ung man inför

J ·e sus.
4. Psalt. 94: 12-19. Din nåd stödde mig.
5 . 1 Sam. 17: 15-25. En lydig ung man.
6. 1 Sam. 17: 32-42. En rätt frimodig-

het.
7. 1 Sam. 17: 43-51. En segerrik yng-

ling.
8. Filem. 1: 8-23. En räddad yngling.
10 Sönd. e. Tref. Förspillda t i llfällen .
Matt. 11: 20-24.
10. Apg. 23: 12-22. En rådig ung man.
11. Psalt. 86: 13-17. På Herrens väg.
12. Apg. 16: 1-5. Kallad till tjänst.
13. 1 Tim. 4: 6-16. En god Jesu tjä-

nare.
14. 2 Tim. 1: 1-7. En oskrymtad tro.
15. 2 Tim. 2: 14-19. En rätt förvaltare.
11 Sönd. e. Tref. Sann och falsk rättfärdi ghet . Matt. 23: 1-12.

Y rkesutbildning för dövstumma
flickor.

17. 2 Tim. 3: 14-17. Den unge Timo18.
19.
20.
21.
22.

teus.
Psalt. 51: 12-19. Den ödmjukes bön .
J es. 57 : 15-21. En ödmjuk ande.
Mika 6: 6-8. Inför din Gud.
Rom. 15: 1-13. I Jesu efterföljelse.
Tit. 3: 1-8. Gör goda gärningar!

12 Sönd. e. Tref. Du skall icke missbru ka Herrens namn! Matt. 5: 33-37.
24. 1 Petr. 5: 5-7. De ungas tjänare-

dräkt.
25. Psalt. 26: 1-12. Vandra i sanningen!
26. 4 Mos. 9: 15-23. Såsom Gud be-

fallt.
4 Mos. 10: 29-36. I gott sällskap.
28. Jes. 2: 1-5. Vandra i . Herrens ljus!
29. Joh. 14: 1-11. Trons väg.
27 ~

13 Sönd. e. Tref. Barm härti ghet. Mark.
12: 41-44.
31. Psalt. 25: 4-9. På Guds vägar.

kunna erhålla statsstipendier · till kläder, resor m . m.
Prospekt och vidare upplysningar genom föreståndarinnan fröken Svea

Vid Tysta skolans skolor för yrkesundervisning, Lidingö, finnes ännu plats

Schyber g , Tysta skolan, Lidingö I. T el.

för några dövstumma flickor över 18 år,

S.t ockholm 65 04 51.

som önska yrkesutbildning i sömnad.
A nsökningar böra insändas genast. Arbetså ret börjar den 19 aug.

De Dövstummas Kyrkoblad

Valfri kurs i hushållsgöromål en efter-

utgives av
Svenska J(yrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd

middag i veckan.

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7

Ett- och tvååriga kurser i

sömn~d.

Fri undervisning, kost och logi. Obemedlade och mindre bemedlade elever

och en av oss måste böja huvudet
och klaga, som Luther gjorde:
»Min synd, min stora synd!» Ty
mycket ont bor i vårt hjärta, och
vi kan inte springa från det.
Låt oss vara ärliga och erkänna
. vår skuld!

Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors,

Då ljuder ordet till oss : »Se på
Jesus! »
Ja, kära människa. Se på Jesus ! Se in i hans kärleksfull:a ansikte. Vänd dig· icke bort från
honom, utan se på honom och låt
honom rena ditt hjärta.
P. H. i Kirkehlarl lor de rl övstummes meni ghed .
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S.

M.
L.
L.
S.
L.
L.

s.

L.

s.

M.
T.

Gudstjänster i augusti.
S t o c k h o l m s d i s t r i k t.
2. Stockholm, Seglora Kyrka på
Skansen kl. 1,30. (De gamlas
högtiqsdag, vartill -personlig inbjudan utsänts.)
3. Värmdö, Fredriksborg kl. 2.
8. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl.
3,30.
15. Björnlunda, Kyrkan kl. 4,30.
16. Upsala,
Sommarhemmet vid
Skärmansbo kl. 4. (Vid regn
Mikaelskapellet.)
22. Ödeshög, Kyrkan kl. 1,30.
22. Motala, Kyrkan kl. 5,30.
23. Torpa, Slogebo kl.' 12.
29. Visby, Förs.-huset kl. 7.
30. Lokrume, Björnungs kl. 11,30.
(Utfärd med cykel, samling vid
österport kl. 10, eller med tåg
kl. 10,20 till Västkinde station.)
31. Klinte, Kyrkan kl. 11: Nattvard.
1/ 9 •
östergarn, Kyrkan kl. 12.
S. G. Sven fors,

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.

s. 2.
L.

8.

s.

9.

F emsjö, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
Kalmar, Slottskyrkan kl. 6.

Nattvard.
L. 15.

Borgholm, Kyrkan kl. 1.
Hälsingborg, Gustaf Adolfskyr-

kan kl. 6.

s. 16.
s. 16.
0 . 19.

Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 4.
Hovmantorp, Dövst.-hemmet kl.

L. 22.

Karlskrona,

3,45.

s.

Kyrkan

kl.

6,15. 1

Nattvard.
23.

L. 29.

s. 30.

Kristianstad, Kyrkan kl. 1,30.
Angelholm, Kyrkan kl. 5.
Trelleborg, Kyrkan kl. 1.
G. Bratt

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.
V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.

S. 9.
S. 9.
L. 15.
S. 16.

Borås, Förs.-hemmet kl. 11.
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3,30.
Grebbestad, Kyrkan kl. 11.
Lysekil, Kyrkan kl. 12,30. Natt-

T. 20.

Stenungsund, Kyrkan kl. 2,30.

L. 22.

Alingsås, Landskyrkan kl. 6.
Kungälv, Kyrkan kl. 2,30.
Göteborg, V:a Skansg. 1 B kl. 5.
Tegneby, Kyrkan kl. 10,30.
Falköping, Kyrkan kl. 2. Nattv.

vard.
Nattvard.

s. 23.

s.

23.

T. 27.

s. 30.

S. 30.

Tidaholm,, Kyrkan kl. 5,30. Natt-

vard.
H. Bergfelt

Kungälv. Tel. 14.

ö r eb r o d i s
L.

1.

s.
s.

2.
9.

L. 15.

s.

16.

L. 22.

s. 23.

s.

30.

t r i k t.

Hudiksvall, Kyrkan kl. 15,30.
Söderhamn, Kyrkan kl. 15,30.
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15,30.
Mora, Kyrkan kl: 13.
Kil, Järnvägshotellet kl. 16,30.
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10,30.
Kopparberg, Kyrkan kl. 13.
Carl-Ake Ares ·kog,

Storgatan 43, örebro. Tel. 154 78.
VIGDA.
Erik Gustaf Söderström och Margit
Alice Wiklander, Gävle, den 30 maj.
Karl-Åke Sundberg och Anna Maria
Bergqvist, Västerås, den · 20 juni.
Ernst Evert Ragnar Johansson och
Dagmar Elisabet Spets, Falköping,
den 17 juli i Sunne kyrka.
Oskar Emanuel Pettersson, Fliseryd,
Småland, och Ebba Helfrid Terese
Karlsson, Döderhult, den 18 juli i Döderhults kyrka.
Herren Gud som har stiftat äktenskapet give dem lycka och välsigne deras förbund.

AVLIDNA.
Hans J ohans'son, Sjötofta, Västergötl.,
den 15 maj, 75 år ..
Ida Charlqtta Johansson, Torpa, östergötl., den '27 maj, 64 år.
Isak August Rammas, Karungi, den 3
juni, 70 år.
Johan Pettersson, Stockholm, den 1 juli,
88 år.
Filip Harald Berg, Stockholm, den 7
juli, 78 år.
Adolf Fredrik Hellberg, Skedevi, östergötl., den 10 juli, 77 år.
Välsigna, · Gud, de dina
i denna mörka värld;
Ditt ansikte låt skina
. till ljus på deras färd .
Min själ i nåd bevara
och hägna all min tid,
att jag beredd må vara
för evighetens frid.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942

(Ps. 592: 8)

