
N:r 8. Arg. 13. Oktober 1942. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Ottilie Roederstein, Jesus välsignar barnen. 

Man bar fram barn till Jesus, för att han skulle röra vid dem; 

men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg detta ~ blev han 

misslynt och sade till dem: "Låten barnen komma uq mig, och 

förmen en dem det icke; . ty Guds rike hör sådana till. Sannerligen 

säger jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn, 

han kommer aldrig ditin ." Och han tog dem upp i famnen och 

lade händerna på dem och välsignade dem. 

(Mark. 10: 13-16.) 
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finns ditt namn där 7 

Den g.rumle prästen :sitter på sin glädje skulle det 'inte bli, om han 
expedition och bläddrar i försiam- k01ITime igen och prästen åter kun
lingis-boken, den bok ·där alla som · · de få skriva in namnet 1i boken. 
bo i församlingen äro uppskrivna. Och vilken ·glädje i mors stuga. 
Hans blick sfannar vid ett namn, Bibeln talar om en ibok, som är 
som är överstruket med ett svart mycket märkligare än prästens 
streck. Den där raden i försam- försaimlingsbok. Den kallas »Li·
lingsboken har mycket vemodigt vets bok». I den blevo allas våra 
att 'berätta. I första kolumnen namn inskrivna en gång. Där står 
står själva namnet, Erik Johan .det, att vi äro döpta i Guds namn, 
Hansson. I ·en annan kolumn står d. v. ;S. 1att vi ärn upptagna till 
det, att han är född, döpt och kon- Guds barn. Då Gud ser f den bo
firmerad. Nog minns han honom ken smärtar det honom, ·att där 
som en Hteri glad, ljuslockig pojke. finns så många namn ,gom är över
Han: minns hans snabba svar -vid strukna. Varför är det streck över 
konfirunationsundervisningen. Han namnen? Jo, därför att 

1 
de som 

s,er ännu för sin inre syn hans bära dessa namn ha övergivet Gud. 
strålande ögon vid den första natt- De äro förlorade barn i ett främ
vardsgången. Men så :stannar mande land. Men var vi,s1s på att 
blicken vid ,en annan kolumn. Där det var med sorg, som Gud drog 
s1tår · det: Obef.-b. · Det be1tyder: det strecket! 1 

se boken över obefintliga. Erik Hur är det med ditt namn? 
Johan finns alltså 'inte länge kvar Står det kvar?. Eller är det över
i församlingen. Han hade kommit struket? Du måtte väl inte vara 
i sällskap med dåliga kamrater, ett Guds sorgebarn borta: eller på 
och så blev synden herre i hans väg bort? Är det på så : .sätt, så 
liv. Han gjorde något illa. Och skall du dock minnas, ~tt Gud 
så måste han rymma hemifrån. längtar efter att åter få ·skriva 
Nu är han långt borta i främman- ditt namn 'i livets bok. Du är vän
de land - ingen vet var. Och så tad hem igen. Tänk, att Gud vän
måste prästen stryika ett streck tar på oss, när vi äro bör,tgångna 
över hans namn i församlingsbo- från honom ____:_ p:riecis sorh den för
ken och överföra honom till boken lorade 1sonens fader i Jesu liknelse. 
över obefintliga. -- Det faller en tår Och när vi kommer tillbaka till tro 
utför den gamle prästens kind. Ty på Gud, då tar han emot oss, även 
han .tänker inte bara på Erik Jo- om vi komma som eländiga _ syn
han utan också på hans gamla mor, dare. Då blir det glädje i Guds 
som nu sitter erisam i sin lilla stuga hjärta. Och då brir det också gläd
och beder för sin pojke, att Gud je, det kan du vara säker på, i 
·skall hjälpa honom och låta ho- ditt eget hjärta. 
nom komma hem igen. Vilken 

SA VILL JAG INNAN DET BLIR NATT 
'OCH VILANS BÄDD TILLAGAS, 
BLOTT .SAMLA HÄR AT MIG DEN SKATT, 
SOM EJ FRAN MIG KAN TAGAS, 
BLOTT SöKA HÄR DET NAMN, 
SOM ÄR I LIVETS BOK INSKRIVET. 

Sv. Ps. 552: 7. 
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Såsom barn. 

"Den som icke tager emot Guds rike såsom 
ett barn, han kommer aldrig ditin." (Mark. 1 o: 1 5 ). 

Ett litet barn kan inte hjälpa sig självt .. Far och 
mor måste hjälpa barnet. Far måste leda sitt barn 
vid handen. Annars snavar det och faller. Om 
far eller mor inte är med, går barnet lätt vilse. 

Gud är din Fader. Du är Guds barn. Du kan 
inte hjälpa dig själv. Gud _vill hjälpa dig. Han vill 
leda dig genom hela livet. Han vill · leda· dig till 
himmelen. Om Gud inte leder dig, går du vilse. 
Själv kan du aldrig gå den vägen som leder till 
himmelen. 

När en liten gosse är ledsen eller rädd, grater 
han. Men när far tar honom upp i famnen, blir 
han glad och trygg. 

Du är kanske ensam eller sjuk. Du är ledsen 
eller orolig. · Då får du bedja till Gud. Och du 
får gå till Nattvarden. Du får komma i Guds 
fadersfamn. Där blir du trygg och glad. Du får 
syndaförlåtelse och tröst och frid. 

Tacka Gud! Och bed, att Gud leder dig till 
himmelen! 

Amen. 

I. s. 



Vår kristendomskunskap. 
Under denna rubrik kommer en kort 

kurs i kristendomens huvudstycken att 
införas i kyrkobladet. 

INLEDNING. 
Människan och Gud. 

I varje människas själ finns en god makt och en ond makt, som 
strida om herraväldet. Guds ord och den kristna tron vill hjälpa oss 
att besegra det onda och bli goda och lyckliga människor. 

Sv. Ps. 68: 4. 
I djupet av sin själ känner människan, att det finns en makt som 

är · högre än allt här på jorden och råder över allt. Inför denna 
makt känner människan fruktan och vördnad, men också förtro
enda och tillit. 

Att tro på en Gud kallas r e 1 i g i o n. 
Det finns många olika religioner i världen, ty människorna söka 

Gud på olika vägar. Man har icke träffat på ett enda folk på jor
den, som icke har haft någon slags gudstro. Detta visar, att män
niskan har ett djupt behov av religion. »Du, o Gud, har skapat oss 
till geme:iskap med dig, och vårt hjärta är oroligt, tills det får ro 
hos dig.» (Kyrkofadern Augustinus.) 

Människan behöver tro på Gud. Ty tron på Gud giver oss 
ljus i livets mörker, 
hjälp i livets nöd, 
kraft i livets strid. 

»Allenast hos Gud söker min själ sin ro.» (Psalt. 62: 1.) 

Vår kunskap om Gud ha vi fått genom Jesus Kristus. Därför kallas 
vår religion k r i s. t e n d o m. 

Varje människa, som lever i ett kristet land, måste ha kunskap 
om kristendomen. Denna kunskap får vi först av far och mor i 
hemmet. Föräldrarna lära barnet att göra det som är rätt och gott 
att visa vördnad för Guds ord och Kyrkan och allt heligt. De lära 
barnet att bedja till Gud (»Gud, som haver barnen kär ... » ). Se
dan får barnet i skolan kunskap om Gud och hans verk bland män
niskorna och om Jesus Kristus. Under konfirmationsläsningen ger 
Vveriges Kyrka genom prästen en undervisning i det, som hör till 
vår kristendom. Denna undervisning kallas också att >.)gå och läsa» 
för prästen eller att gå i »skriftskola». Kyrkan fortsätter sedan sin 
undervisning genom gudstjänst och predikan. 

Genom Guds ord få vi veta1, hur Gud vill, att vi skola leva. Vi skola 
vara goda och rena i hjärtat, så att vi leva rättfärdigt och äro barm
härtiga och hjälpsamma mot andra människor ( »vår nästa») och leva 
tills~mmans med dem såsom bröder. Men vi veta också, att det onda, 
synden, är en stark makt i vår själ. Och syndens onda makt skiljer 
oss från Gud (olydnad) och skiljer oss från våra medmänniskor 
( ovänskap, obarmhärtighet, kiv och strid). 

Synden är en farlig makt, som gör vårt liv olyckligt. Men själva 
äro vi för svaga att kunna stå emot det onda.. Därför sände Glid sfn 
son Jesus Kristus i världen för att frälsa, det betyder befria, oss 
från det ondas makt. 

»Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på 
det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan 
hava evigt liv.» (Joh. 3: 16.) 

Sammanfattande frågor: Vilka makter strida i människans själ? 
Vad är religion? Varför finns det många olika religioner? Vad 
vill tron på Gud giva oss? Varför kallas vår religion kristendom? 
Hurudana vill Gud att vi skola vara? Varför är synden en ond 
makt? Hur lyder Joh. 3: 16? 



65 
... ,., .. I ·• .. 

Våra kyrkor. 

Kungsbacka kyrka. 

Kungsbacka gamla kyrka för
stördes vid stadens brand 1846 och 
från den tiden finns endast en del 
inventarier 'i behåll. Denna kyrka 
låg ute på det nuvarande torget. 
När staden skulle bygga ny kyrka 
planerades en istor och vacker 
stenkyrka, men under byggnads
tiden visade det sig att grundför
hållandena vom så dåfiga att mu
rarna sj önko i leran. Församling
en fick nöja sig med en enklare 
kyrka av trä, som uppfördes 1865. 
Den invigdes till gudstjänstbruk 
1875. 

Mors dom. 
En man i trettioårsåldern, som 

hade suttit i fängelse flera gånger 
och nu åter .satt inom lås och bom, 
blev anmäld för fängel 1sedirektö
ren därför att han var så orolig, 
att man frukfade att han skulle 
förlora sitt förstånd. Han hade 
kort förut fått ett brev från sin 
mor, vilkert han också genast be
svarat. 

Direktören bad mig gå upp och 
se på fången. Då jag kom in, gick 
han oroligt fram och tillbaka i sin 
cell. Han såg bitter och hård ut, 
fastän vi annars voro goda vänner. 

»Hur står det till», frågade jag. 
»Jag är dömd>», ljöd svariet. 
»Vem har då dömt er?» 
»De,t gör detsamma. Jag är 

dömd. Det gör mig detsamma att 
bli dömd av domaren, man kan 
hugga huvudet av mig, och jag 
är Fika glad, om jag blir dömd 
av alla här i fängelset.» 

»Men vad är det då, som gjort 
er 1Så oly,cklig? Säg mig, vem är 
det som har dömt er?» 

»Mor, mor!» Det kom som ett 

skrik, och han tog med händerna 
åt huvudet. »Mor har dömt mig». 

»Eir mor? Men jag har ju ock
så läst brevet, som ni fick från 
henne i förrgår. Man får leta län
ge efter .ett br:ev så fullt av kärlek.» 

»Ja, det är j us1t det! Hade hon 
skrivit: 'Jag vill aldrig mer sie dig 
för mlina ögon! Du har förstört 
mitt liv, krossat mina fö~hopp
ningar, gjort mitt hår vitt i för
tid, bragit ett hav av .sorg över 
min själ.' Hade hon skrivit .så, då 
hade hon bara stött bort mig. 
Men hon fortsätter att hålla av 
mig, som om jag aldrig gjort nå
got ont, utan endast varit henne 
:föl glädje. Hon vill inte släppa 
mig, pastorn, hon har dömt mig». 
Och han grät .som ett barn. 

När jag en liten stund senare 
gick ut från hans cell, hade jag 
lärt mig mera om den dom, som 
ren, osj älvi1sk, uppoffrande kär
lek är, än någonting annat i värl
den skuHe ha lärt mig. 

»iDetta är domen, att ljuset har 
kommit i världen». 

(Biskop Berggrav.) 
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Tro och tillit. · 
Det finns människor, 1som tyc

ker att det är märkvärdigt, att 
Gud fordrar tro . . Här i livet gäl
ler det ju icke· att tro utan att 
veta . . Den SOiffi har reda på saker 
och ting, han känner sig mycket 
.säkrare än den som inte vet be
stämt utan barå tror, att de,t är 
så ·eller så. Den som är klok li
tar -inte på någion annan än sig 
själv, .säger man. Det finns så 
många 1som gör narr av tro och 
tillit. Och ändå är det så, iaitt de 
icke kan leva utan att ha tro på 
andra människor och fällit till dem. 

När du går in i ett hus~ så visar 
du tillit till byggmästaren, ty du 
tror att huset icke faUer över dig. 
När du 1sitter på ett tåg, så litar 
du på lokomotivföraren. Du tror 
att han sköter sina saker och föl
j er order och signaler 1Så att ingen 
olycka inträffar. När du sitter i 
en bil, litar du på chauf~ören, 
0 . .S. V. 0 . . s. V. 

Affärsmannen visar tillit till 
sin personal, annars skulle han ej 
kunna fortsätta med -sin affär. 
Två unga människor, · ,som har 
·kärlek till varandra, gifter sig en 
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Plan för daglig bihelläsning. _·: 
· Oktober. 

1. 2 Kon. 4: 18-30. En moders bön. 
2. 2 Krön. 34: 1-8:. En ung konung. 
3. Gal. 4: 1-7. För att fr~köpa. 

Den helige Mikaels dag. Barnen i temp
let. Matt. 21: 12-17. 

5. Mark. 10: 13-16. Jesus och bar
nen. 

6. Psalt. 5: 1-9. Morgonpsalm 
templet. 

7. Psalt. 48: 1-15. Vi tänka, o Gud, 
på din nåd, när vi äro i ditt tem
pel. 

8. Apg. 7: 44-55. En Guds boning. 
9. Matt. 7: 20-27. ·En fast grund. 

10. 1 Kor. 3: 10-17. Den enda grun
den. 

19 Sönd. e. Tref. Svårigheten att tro. 
Joh. 7: .40-52. 

12. Upp. 21: i-3. Guds tempel. 
13. Psalt. 116: 1-19. Att uppfylla 

löften. 
14. 4 Mos. 7: 1-11. · Israels offergåvor. 

Ett gott råd.; 

15. 2 Mos. 35: 21--'-29. Mod villiga 
hjärta:µ. 

16. Esra 7: 21_:_28~ .. Fö.rhärliga Her-
rens hus. . 

17. 1 Kor .. 15: 53~58. Gud giver oss 
segern . . 

Fjärde ·Böndagen. Taoken Herren Gud! 
Psalt. 103: 1-5. 

19. Hebr. 10: ·11-25. Till goda gär-
ningar. 

20. Psalt. 1: 1-6. pe rättfärdigas väg. 
21. Hes. 33: 1-7. Väktarens ansvar. 
22. Gal. 5: 13-18. Kallade till frihet. 
23. Tit. 2: 7-15. Guds nåd fostrar oss. 
.24. 1 Petr. 4: 1-8. Kristi sinne. 

21 Sönd. e. Tref. Trons rätta stöd. Joh. 
10: 22-30. 

26. 1 Tess. 5: 5~8. · Ett rent liv. 
27. Psalt. 90: 12-17. Visa hjärtan. 
28. 1 J{on. 4: 29-34. Gud ·· gav vishet. 
29. Jer. 9: 21-24. Förstånd att kän

na Gud. 
30. 1 Tim. 6: 6-12. En stor vinning. 
31. Jak. 1: 2-8. Bön om visdom. 

I de Nya testamenten som spridas bland de finska soldaterna finnas några ord 
av förre presidenten Kallio. De lyda: 

»Jag uppmanar alla, som under denna allvarstid tjäna fosterlandet, att läsa 
denna bok! Ur bibeln ha våra förfäder i århundraden hämtat liv, kraft och tröst, 
såväl i trångmål och nödtider som under fredens dagar. I denna tid behöver 
värt folk Guds ord pånyttfödande kraft. Låtom oss med ödmjuka hjärtan tillägna 
oss dess välsignelser! · 

Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.» 

dag, ty de tror på varandra och 
Htat på varandra, och de vHl all
tid vara trofasta mot varandra. 

Kort sagt: överallt 1i livet re:ge
rar trnn och härskar tilliten. Utan 
tro och tillit mellan människor 
kan man icke leva. Det är något 
av det viktigaste i människolivet. 
- - - Är det då markvärdigt, 

·att Gud sitäller samma krav på oss 
som våra medmänniskor. 

Du ,skall ha så mycken till'it till 
mig, att du törs tro på mig, säger 
Gud. 

Du ,skall ha så mycken tro på 
mig, att du· törs ha tillit till mig, 
säger Gud. 

ViH du vi,sa Gud samma tro och 
tiUit, som du måste ha till männi
.skor? Eller anser du alltjämt, att 
det är för stora krav Gud ställer 
på dig? 

Det kan 'icke bliva på annat sätt: 
Utan att lita på människor kan 
du icl~e leva här på jorden, och 
utan att tro· på Gud kan du icke 
leva lyckligt - och icke heller dö 
med frid. -

(Sigfrid Dohn i Kirkeblad for de Dovstummes menighed.) 
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Gudstjänster i .oktober. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

F. 2. Reijmyre, Kyrkan kl. 12.30. 
L. 3. Mjölby, Kyrkan kl. 5. . 
T. 8. Tierp, Nathanaelskyrkan kl. 

F. 9. 
L. 10. 
s. 11. 
s. 11. 

11.15. 
Skutskär, Kyrkan kl. 12. 
Sala, Kyrkan kl. 10.30. 
Broby kl. 10. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
(Psalmer: 13, 24: 1, 297: 1, 5, 
600:· 7.) 

S. 11. Stockholm, Manilla kl. 4. 
F. 16. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.15. 
S. 18. Nyköping, S :t Anne Hus kl. 

11.30. (Därefter föreläsning av 
Rektor Zommarin.) 

S. 18. Visby, Domkyrkan kl. 3. Kyrko
herde Thuresson. (Kl. 2 före
läsning i Förs.-huset av Fru 
Vilma Pettersson: »Visby och 
dess minnesmärken») . 

T. 20. Stockholm, Klara Kyrksal (Klara 
ö. Kyrkog. 8) kl. 7.30. Försam
lingsafton. 

L. 24. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10.30. 
L. 24. Finspong, Slottskapellet kl. 

5.30. 
s. 25. 
M.26. 
L. 31. 
L. 31. 

Linköping, Domkyrkan kl. 1. 
Kisa, Kyrkan kl. 11. 
Västerhaninge, Kyrkan kl. 3. 
Södertälje, Förs.-salen kl. 7. 

S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

L. 3. 
s. 4. 
s. 4. 
s. 4. 

L. 10. 

s. 11. 

L. 17. 
s. 18 . . 
L. 24. 
s. 25. 
L. 31. 

L u n d s d i s t r i k t. 
Älmhult, Kyrkan kl. 3. 
Lund, Skolan kl. 9.30. 
Lund, Klosterkyrkan kl. 1. 
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal 
kl. 4.30. 
Värnamo, Kyrkan kl. 5.30. 
Nattvard. 
Jönköping, Kristine Kyrka kl. 
12.30. Nattvard. 
Nässjö, Kyrkan kL 5: Nattvard. 
Vaggeryd, Kyrksalen· kl. 2. 
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 6. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 1. 
H o'lim(Lntorp, Dövstumhemmet 
kl. 3.30. 

G. Bratt. 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 2710. 

V ä n e i;- s b o r g s d i s t r i k t. 
L. 3. Lysekil, Kyrkan kl. 11. 
S. 4. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S. 4. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 

s. 4. 

s. 11. 
s. 11. 
L. 17. 
s. 18. 
s. 18. 

Falköping, . Förs.-hemmet kl. 
5.30 ( Swa:t;"e:r:i). 
Borås, Förs.-hemmet kl. 11. 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30. 
Alingsås, Förs.-hemmet kl. 3.30. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30. 
Göteborg, V:a Skansgat. 1 B 
kl. 4.30. 

S. 25. Varberg, Förs.-hemmet kl. 1. 
S. 25. Halmstad, Dövstumfören. kl. 5. 
M. 26. Laholm, Förs.-sal~n vid Präst-

gården kl. 10. 
t.. 31. Vara, Kyrkan kl. 12.30. Nattv. 
S. 1/11. Uddevalla, Förs.-salen- kl. 10.30. 
S. 1/11. Vänersborg, Kyrkan kl. 2. 

F. 2. 
L. 3. 
s. 4. 

M. 5. 
F. 9. 

s. 11. 
s. 11. 
0. 14. 
T . 15. 
F. 16. 
L. 17. -
s. 18. 

H. B er g fe l t. 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

Ljusdal, Förs.-hemmet kl. 16. 
Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 16. 
Söderhamn, Förs.-hemmet kl. 
17.30. 
Gäv le, S:t Ansgars Hus kl. 19. 
Kristinehamn, Förs.-salen kl. 
17.30. 
Arvika, Förs.-hemmet kl. 10.30. 
Kil, Järnvägshotellet kl. 16.30. 
Ludvika, Förs.-hemmet kl. 18. 
Älvdalen, Sockenstugan kl. 18. 
Orsa, Förs.-hemmet kl. 18. 
Rättvik, Förs.-hemmet. kl. 15.30. 
Kvarnsveden, Komministergär
den kl. 13.30. 

M. 19. - Falun, Förs.-hemmet kl. 19.15. 
0. 21. Karlskoga, Kyrksalarna kl. 

19.30. 
S. 25. Örebro, Norra Förs.-h. kl. 11. 
S. 25. Örebro, Dövstumför. kl. 17. Fö

reläsning med film. 

.Oarl-Ake Areskog. 
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

AVLIDNA. 

Sofia Vilhelmina Petersson, Alem, Smål. 
den 7 aug., 76 år. 

Sara. Kristina Johansson, Nätra, Anger
manl., den 12 aug., 81 år. 

Karl Ossian Herrlin, Växjö, den 3 sept., 
64 år. 

Johan Johansson, Seglora, Västerg., den 
18 sept., 72 år: _ 

Fru Judith Gunborg Natalia Rydberg 
f. ,Jönsson, Gävle, den 21 sept., 26 är. 

Dock, ske din goda vilja,. 
Ej annat jag begär; 
Må blott mig intet skilja 
Från dig, o Jesu kär. 

(S. Cavallin). 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1942 
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