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DE. DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Vid Dalhems kyrka på Gotland.

Ditt kors skall skina för min blick, när sist
Jag sommnar in, o Herre Jesu Brist.
Då viker natten, morgon bräcker klar.
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar.
Sv. Ps . 447: 7.
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Fars sista önskan.
På en resa kom jag till en liten
by för att besöka en gammal man.
Jag visste, att han gärna ville få
en direkt hälsning från sina två
dövstumma barn, en son och en dotter, som han dagligen tänkte på
med stor kärlek. Den gamle brukade vara frisk, trots att han var
mycket över 80 år. Jag blev därför
överraskad, då ålderdomshemmets
vänliga föreståndarinna talade om,
att gamle Eskil låg mycket sjuk
och väntade på döden. Kyrkoherden hade just varit hos honom och
givit honom den heliga Nattvarden.
Föreståndarinnan förde mig till
sjukrummet och öppnade stilla
dörren. Jag trädde in. Där låg
han och kämpade med en svår hosta. Ett trött leende gick över hans
ansikte, då han såg mig. Jag satte
mig vid sjuksängen. »Jag reser
snart», sade han med svag stämma. Han slöt ögonen och försökte
samla sina krafter. Så fortsatte
han efter ett uppehåll: »- men
jag är färdig !» Han fick tårar i
ögonen. Jag förstod, han var färdig med sitt livs räkenskap och
väntade döden utan fruktan. Jag
pekade på det lilla bordet med den
vita duken, där nyss de tända ljusen och Nattvardens bröd och vin
hade stått. »Ja», sade han, »prästen har varit här, och det är jag
glad åt. »
Ett våldsamt hostanfall hindrade hans ord och pressade blodet
upp i ansiktet. Jag såg mig omkring i det lilla enkla rummet. På
Föräldrar skyldig heder giv
Och deras stöd och hugnad bliv.
När du av dem välsignad är,
Har dig ock Himlafadern kär.
Minns Herrens bud.
Sv. P s. 178: :i

de vitkalka-de väggarna hängde
bilder från gamla dagar och några
familjeporträtt. På byrån stod fotografier av den dövstumme sonen
och dottern med man och barn.
»Vad skall jag säga till edra barn,
när jag möter dem?» frågade jag.
Han tänkte litet och svarade: »Ni
skall säga, att far har rest hem till
Gud, och att jag väntar dem i himmelen!» - Den gamles ögon sökte
bilderna av de dövstumma på byrån. »Det är länge sedan jag såg
Maria», sade han, medan han med
näsduken sökte dölja längtanstårarna. »Vill ni gärna se Maria?»
frågade jag. »Ja», svarade han
med fast stämma.
Jag kunde inte stanna länge, för
den sjuke tålde icke för mycket
samtal. Men efter avskedet glömde
jag icke den gamles sista önskan.
Ett par dagar därefter kom dottern Maria till sin fars dödsbädd.
- Ännu länge efter den gamles
död gläder jag mig över, att han
fick se sin älskade dotter, innan
han somnade i döden.
Lever din gamle far ännu? Eller
din mor? Besök dem, om du kan.
Kom ihåg, att en dag är de borta,
och de se inte din fina krans på
kistan. - Och har du en far eller
mor, som beder till Gud för dig,
så låt dem icke bedja förgäves. Och giv Gud ditt hjärtas tro, så
att du vandrar till det stora målet.
i himmelen, där ni får mötas
Guds rike till en evig glädje.
E ft er P. H. i mrkeblad for d e dö vs tum 111ps
m e nighed.

Fader, som i himmelen bor,
Hjälp du dem som glömt sin mor,
Alla fattiga och stora,
Som sin barnasjäl förlora.
För dem hem från villsam stig
Att bli barn och små hos dig.
Sv. Ps. !"'12 w: :1
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Fader, förlåt dem.
Så bad vår Frälsare på korset för sina fiender. I sin stora kärlek ville han att även dessa
skulle få nåd och förlåtel~e.
Såsom Jesus ville förlåta den), som korsfäste
honom, så vill han också nu giva förlåtelse åt
alla, som sörja över sina synder och son1 bedja
honom om förlåtelse. Han vill icke visa bort någon, som kommer till honom. Han led ju döden
på korset för vår skull, för att var och en, som
tror på honom icke skall förgås utan hava evigt
liv.
Må då vår Frälsare v~lsigna den passionstid,
som nu börjar. Hjälp oss, Herre Jesus, att då vi
läsa om . ditt lidande i ditt heliga ord, vi må
alltmer lära oss, att du genom ditt heliga lidande, kors och död är den ende som kan giva oss
frid. Hjälp oss att vi kunna i tron lämna oss n1ed
all vår synd i din hand och så få förlåtelse för allt.
Amen.
H. B·
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Vad tänker du på?
Vad tänker du på? Den frågan
hör vi ofta. Ibland är den vänlig
- ibland är det en förebråelse eller
en bestraffning.
Ja, vad tänkte vi på? Vi gick »i
tankarna», som det heter. Och så
hände det, vi visste inte riktigt hur :
det fula elaka ordet, det hårda slaget. Vi gick »i tankarna». Men
vilka tankar? Ja, vem kan hålla
reda på alla tankar, som kommer
och far inom en? Och ändå är det
en viktig fråga: vad tänker du på?
Vi måste hålla reda på, vad vi tänker.
Varför måste vi det? Varför är
nu det så viktigt?
Jo, därför att tankarna forma
vårt liv!

'

Hur många människor måste inte
då de tänka på begångna felsteg
fråga sig själva med blygsel eller
i full förtvivlan: vad tänkte jag på,
som kunde bära mig åt på det sättet! Hur många unga är det inte,
som när det spännande men fula
och farliga äventyret slutar hos polisen, inte ha något annat att säga
till förklaring och till sitt försvar
än detta: jag vet inte, vad jag tänkte på!
Tankarna forma vårt liv. De sätta sin prägel på vårt uppträdande.
De skapa den andliga luften omkring oss. Sorgsna, bittra och onda
tankar göra luften tung och tryckande, precis som före ett oväder.
Och hur ofta blir det inte liksom
ett oväder, när man länge gått med
onda tankar ! Goda, vänliga, ljusa
och hoppfulla tankar återigen göra
sinnet glatt och uppfriskat. Umgänget med människor blir fritt och
gott.
Vad tänker jag på? Vi behöva
alla fråga oss detta, innan det är
för sent. Annars kanske vi en dag
få stå där, slagna och förödmju-

kade, och stamma : vad tänkte jag
på!
Vad är det för tankar vi ha i vår
själ? Skulle vi vilja, att någon som
vi älska finge veta våra tankar? Vi
äro mycket noga med att vara .fina
till det yttre. Men hur är det med
vår inre människa? Vi måste vårda
också vårt tankeliv. Tankarna skola vara våra tjänare, inte våra herrar. Vi måste kunna konsten att
stänga hj ärtedörren till för alla
fula tankar. En vaken människa
styr alla sina tankar i rätt riktning,
precis som en skicklig körkarl sina
hästar. Framför allt ger en vaken
människa akt på sina innersta och
djupaste tankar, de där tankarna,
som hon oftast tänker och som till
slut bli liksom bofasta inom henne.
Ty det är de tankarna, som ge livet
dess stil och karaktär eller - dess
brist på bäggedera. De tankarna
äro vårt väsens grundtankar, kölen
på vårt livs farkost. Det är just de
tankarna, som avses med frågan :
vad tänker du på?
Hur skall vi kunna rätt vårda
och vaka över vårt tankeliv? Att vi
inte själva förmå det annat än till
en viss gräns, det vet vi. Vi ha alla
erfarit tankarnas både makt och
vanmakt. Vi behöva hjälp. Var skola vi finna den?
Många ha funnit den i tanken
på Gud, i gemenskapen med Honom, i ordet, i bönen, i helgedomen.
De funno det kanske inte genast.
»Tänk på din Skapare i din ungdom>>, sade man till dem, när . de
voro unga. Men de ryckte på axlarna i ungdomligt övermod. De hade så mycket annat att tänka på.
Men - de fingo lära om. Och den
läxan blev ofta mycket bitter. Men
sedan kunde de med frimodighet
tala om, att tanken på Gud såsom
ingenting annat ger stöd och stadga
(Forts. å sid. 15.)
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Östersunds kyrka invigdes
1940. Den har 1.200 sittplatser. Ritningarna ha utförts ·
av professor Wahlman, som
»med detta vackra tempel
skänkt icke blott Östersund
utan hela Jämtland ett verkligt smycke».
Under själva kyrkan är en
vacker kyrksal med 150 sittplatser, där de dövstumma
flera gånger ha samlats.

Våra kyrkor.
Östersunds kyrka

·" ),.:.

Och styra själv.
En man cyklade på landsvägen
mot sitt hem. Han hade sin lille
gosse framför sig på cykeln. Vägen var jämn och rak, och de åkte
med god fart. Den lille satt fullkomligt trygg och lycklig hos sin
far och tjusades av farten. Efter
en stund blev vägen stenig och
ojämn och sluttade nedåt mot ett
vattendrag. Då saktade mannen
farten, tog ett fast tag om styret
och körde mycket försiktigt. Han
ville inte köra omkull med gossen.
Men den lille tyckte inte om att
åka så sakta, han blev otålig och
utbrast: »Kör fortare, pappa! Jag
skall styra».
Barnets otålighet påminner rätt
mycket öm vår egen. I allmänhet
tycka vi nog mest om att åka med
god fart genom livet. Omväxling,
utsikt, spänning och äventyr, så-

dant tilitalar och tjusar. Man vill
fram och komma nånstans, inte
sitta stilla, bara trampa på.
- Och styra själv!
Vi måste nog vara glada åt, att
Gud ofta tar hand om styret i vårt
liv, så att det går dit Han vill, och
icke dit vi vill. Ty vad vet jag
själv? Hur mycket ser jag? Kanske Guds vakande öga ser faror på
vår väg, då vi trodde, att allt var
jämnat och klart? Hans grepp om
styret är nödvändigt för oss även om vi själva inte förstår det.
Och skyms för mig i natten
Din fadershand.
Du över mörka vatten
Mig för till strand.
Så tag då mina händer
Och led du mig.
Tills jag i ljusets länder
F å r skåda dig.

Vår kristendomskunskap.
Buden om kärleken till nästan.
Fjärde budet.
0 m 1 y d n a d e n.

Hedra din fader och din moder, för att dig må väl gå och du må
länge leva i ditt land.

Fjärde budet talar om föräldrar och överhet. Det vill lära oss lydnad.

Våra föräldrar ha givit oss livet. De ha vårdat och fostrat oss i
hemmet. Därför skola vi visa dem kärlek. Ett gott hem hör till livets
största gåvor.
Gud förbjuder oss att förakta våra föräldrar.
Gud befaller oss att lyda dem, när vi äro unga, tjäna dem, när de
behöva hjälp, vörda och vårda dem, då de bli gamla, och hedra deras
minne, när de äro döda.
Föräldrarna skola uppfostra barnen och lära dem att lyda Gud.
I barn, v1a ren edra föräldrar lydiga i allt, ty detta är välbehagligt i Herren. Kol. 3: 20.
Men om föräldrarna befalla sina barn att göra något orätt,
så böra barnen ej göra det. Man måste lyda Gud mer än människor. Apg. 5: 29.
Vi skola även lyda överheten, lärare, husbönder och arbetsledare,

och visa dem vördnad och trohet. Barn och ungdom skall alltid vörda
den som är äldre.
Varen all mänsklig ordning undergivna. 1 Petr. 2: 13.
För ett grått huvud skall du stå upp och den gamle skall du
ära. 1 Mos. 19: 32. ·

Löftet.
Fjärde budet har ett särskilt löfte: det skall gå oss väl, om vi lyda
detta bud, och vi få länge leva i det land Gud har givit oss.
Vårt fosterland) där vi födas, bo och arbeta, är allas vårt
stora, gemensamma hem. Våra fäder bröto här mark. Släktled
efter släktled ha gjort det till vad det nu är. Det är ett dyrbart
arv, som kostat våra fäder kamp och arbete. Därför skola vi
med tacksamhet tänka på våra förfäder och förstå vårt eget
ansvar för att vårt land skall förbli ett gott och fritt land.
Sv. Ps. 492.
Vår överhet styr allt och vakar över lag och rätt. Därför
skola vi visa den aktning, villigt göra våra skyldigheter och
alltid lyda rikets lag. Den som inte lyder lagen måste överheten
straffa.

Fjärde budet är grundval för hemmets och folkets väl.
Luthers förklaring. Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke
förakta eller förtörna våra förälif,rar och herrar) ntan hålla dem i
vördnad, tjäna dem, lyda dem, älska dem och hava dem för ögonen.
Att hava dem för ögonen är att uppföra sig så i deras frånvaro, som om de vore närvarande.
Varom talar fjärde budet? Vad vill det lära oss? Varför
skola vi visa våra föräldrar kärlek? Vad förbjudes? Vad
befalles? Vilket är löftet i fjärde budet? Varför skola vi
lyda överheten? Hur går det för den som bryter mot lagen?
Vad är fjärde budets stora betydelse?
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Plan för daglig bibelläsning.
Mars.
1. Psalt. 22: 1-12. Nödrop.
2. Psalt. 23. Den gode herden.
3. Matt. 11: 2-19. Johannes Döparens

fråga.

färdighet.
19. Psalt. 25: 1-12. Gud leder de sina

~att.

14: 1-21. Johannes Döparens
död.
5. Matt. 14: 22-36. Den sjunkande
Petrus.
6. Mark. 4: 1- 20. Såningsmannen.
Fastlagssöndagen. Se, vi gå upp till Je. rusalem! Luk. 18: 31--43.
8. Mark. 5: 21- 24, 35-43. Jairi dotter.
9. Luk. 7: 36- 50. Synderskan i Simons hus.
10. Psalt. 24. Ärans konung.
11. Jer. 1: 1- -19. Profetens kallelse.
12. Jer. 2: 1- 13. Israels trolöshet.
13. Jer. 9: 1- 24. Klagosång över Israel.
1. Sönd. i Fastan. Kampen mot frestelsen. Matt. 4: 1-11.
15. Jer. 20: 7- 13. Klagan över förtal.
16. Jer. 26: 1-19. Onda anslag mot
profeten.
4.

17. Jer. 31: 27-37. Kommande dagar.
18. Jer. 33: 1-16. Herren är vår rätt-

rätt.
20. 2 Kor. 1: 1-14. Inbördes tröstande.

2 Sönd. i Fastan. Den kämpande tron.
Matt. 15: 21-28.
22. 2 Kor. 4: 16-5: 11. Hoppet giver
gott mod.
23. 2 Kor. 8: l-15. fnbördes hjälp.
24. 2 Kor. 11: 16-33. Apostolisk ihärdighet.
Jungfru Marie bebådelsedag. Ängelns
budskap till Maria. Luk. 1: 26-38.
26. Gal. 1: 1-24. Kallelsen till apostel.
27. Gal. 2: 1-21. Apostolisk endräkt.
3 Sönd. i Fastan. Kampen mot de onda
makterna. Luk. 11: 14-28.
29. Gal. 3: 21-4: 11. Guds fria barn.
30. Gal. 5: 13-26. Kallelse till frihet.
31. Gal. 6: 1-18. Det kristna broderskapet.

Jag ser hem.
En präst hade en gång i sin församling en gammal fattig och sjuk
kvinna. Hon bodde i en stuga alldeles vid havet, helt för sig själv.
Då han en dag besökte henne, lade han märke till, att den gamla
flyttat sin säng från den enda riktigt lugna vrån i stugan fram till
det lilla fönstret, som var vänt mot
havet. På frågan, varför hon gjort
detta, svarade hon med ett leende :
»Åh, jag skall säga pastorn, att
här vid fönstret ser jag himmelen,
och då ser jag hem.» Och medan
tår arna lyste i den gamla ögon tillfogade hon : »Och när jag ser hem,
glömmer jag, att jag är fattig och
sjuk och ensam».

Vad denna gamla kvinna ändå
var rik ! Hon kunde komma igenom
mycket tungt och svårt, när himmelen var hennes hem !
Står detta klart för oss? Vägen
kan synas oss lång, vårt liv fattigt,
våra dagar enformiga och världen
tung och kall. Ja väl - men du
närmar dig ditt hem för var gång
klockan slår. I ditt hem är allt gott,
där äro inga förgråtna ögon, inga
bleka kinder, inga svaga lemmar.
Där är ingen synd och ingen nöd
- därför heller intet ont.
Om vi skulle börja att leva med
våra tankar mera i himmelen !
(Efter »Vår Kyrka».)

(Forts. från sid. 12.)

åt en människas yttre och inre liv.
Den rfarenheten äro de inte ensamma om. Den har andra gjort
långt tidigare. »Tänk på Jesus
Kristus, som är uppstånden från de
döda», skrev aposteln Paulus en
gång till Timoteus. Och Hebreerbrevets okände författare förmana-

de: »På honom (nämligen Jesus),
mån I tänka, så att I icke tröttnen
och uppgivens i edra själar». Tanken på Gud och Frälsaren ger mod
och tröst i livets och dödens nöd.
Alla mina ord och tankar,
Jesu, låt behaga dig.
(Efter »Sveriges Ungdom».)
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Gudstjänster i mars.
t o c k h o I m s d i s t r i k t.
Gnesta) Hedvigsberg kl. 1.
Stockholm) Manilla kl. 10,30.
Stockholm) Storkyrkan kl. l.

Psalmer: 76: 1; 24: 1; 94; 89;
76: 8.
T. 11. Tierp) Natanaelskyrkan kl. 11.
L. 13. Södertälje) Kyrkan kl. 4. '
s. 14. Nyköping) S :t Anne Hus kl. 2,30.
F. 19. Stockholm) Stadsmiss., Stortorget 3, kl. 7,30. Förs.-afton.
L. 20. Visby) Domkyrkan kl. 2,30.
(Kyrkoherde Thuresson.)
L. 20. Sala) Kyrkan kl. 10,30. Nattv.
s. 21. Broby) Funbo Kyrka kl. 10.
s. 21. Upsala) Domkyrkan kl. 1.
L. 27. Mjölby) Kyrkan kl. 5. Nattvard.
s. 28. Linköping) Domkyrkan kl. 1.
Nattvard.

ö r e b r o d i s t r i k t.
L.

s. 7.

L.

6.
s. 7.
L. 13.
s. 14.
L. 20.

s.

21.
T. 25.
L. 27.
s. 28.
s. 28.

S. 28.
S. 4/4.

L u n d s d i s t r i k t.
Ljungby) Kyrkan kl. 5.
Växjö) Domkyrkan kl. 1.
Vetlanda) Kyrkan kl. 4.
Eksjö) Kyrkan kl. 1.15.
Hälsingborg) S:ta Maria

Nattv.
Nattv.
Nattv.
kyrka

kl. 6. Nattvard.
Hässleholm) Kyrkan kl. 12.30.
Nybro) Kyrkan kl. 1.
Trälleborg) Kyrkan kl. 6. Nattv.
Lund) Dövst.-skolan kl. 9.30.
Lund) Klosterkyrkan kl. 11.
Nattvard.
Malmö) V. Skrävlinge kyrksal
kl. 4. Nattvard.
Karlshamn) Kyrkan kl. 12.30.
Nattvard.
G. Bratt.

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10.
Vänersborgs distrikt
6. Falköping) Förs.hemmet kl. 6.
7. Tidaholm) Förs-hemmet kl. 11.30.
13. Vara) Kyrkan kl. 12.30.
14. Vänersborg) Förs-hemmet kl 11.
20. Ulricehamn) Kyrkan kl. 11.
21. Borås) Förs.-hemmet kl. 1.30.
25. Göteborg) Domkyrkan kl. 3.
28. Varberg) Förs.-hemmet kl. 1.
28. Halmstad) Dövstumför. kl. 5.
29. Laholm, Förs.-salen i prästgården kl. 10.
L. a14- Strömstad) Kyrkan kl. 12. Nattvard.
L. 3/ 4• Grebbestad) Kyrkan kl. 3.45.
Nattvard.
S. 4/4. Lysekil, Förs.-hemmet kl. 12.30.

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

Hilding Bergfelt.

Kungälv. Tel. 14.

17.30.

s. 7.

Filipstad, Kyrkan kl. 13. ( Pastor Lund.)
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 16.30.
Mora, Våmhussalen, Prostg l\.rgården kl. 15.
Karlskoga, Förs.-salen kl. 10.
Kumla, Förs.-hemmet kl. 19.
Örebro, Norra Förs.-hemmet kl.
11.
Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. :; .
Nattvard.
Kil, Järnvägshotellet kl. 16,30.
Arvika) Församl.-huset kl. 11.

L. 13.
s. 14.

0. 17.
L. 20.
s. 21.
S. 28.
L. 3/4.
S. 4f4.

Carl-Ake Areskog.

Storgatan 43, Örebro.

S. G. Svenfors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 17.
Söderhamn, Förs.-hemm t kl.

6.

S.
S.
S.
T.
S.
S.

Tel. 154 78.

H
7.
14.
21.
25.
28.

ä r n ö s ·a n d s d i s t r i k t.
Skellefteå stad) Kyrkan kl. 1.
Umeå, Kyrkan kl. 1.
Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 1.
Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
Bjärtrå, Kyrkan kl. 1.
4/4. Östersund, Kyrkan kl. 1.
Joel Lod in.

Dövstumskolan, Härnösand.
AVLIDNA:
August Sjöberg, öggestorp, Småland,
den 12 jan., 73 år.
Gunnar Andreasson, Huskvarna, den 17
febr., 28 år.
Vi på jorden leva här,
Under döden fångna.
Vem få vi som hjälpen är
Att ej bli förgångna?
0 Fader) dig allena.
Dock må vi sörja bitterlig)
Att vi så förgätit dig.
Helige Herre Gud,
Helige, starke Gud,
Helige, barmhärtige Frälsare,
Du evige Gud,
Låt oss icke falla
I den bittra dödens nöd.
Var oss barmhärtig.
Sv. Ps . 1;-,:1: 1

De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av

Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7
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