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L 'ÅN GFREDAG.

PÅSK.

Gud har icke skonat sin egen Son, utan
ufgivit honom för oss alla.
Han är försoningen för våra synder, ja,
ic~e allenast för våra, utan ock för hela
världens.
Straffet var lagt på honom, för att vi
skulle få frid, och genom hans sår bliva
vi helade.

Kristus är sannerligen uppstånden från
de döda. Med ära och härlighet har Gud
krönt honom. Och allting har han lagt under
hans fötter.
Kristus liar gjort dödens makt om intet
och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset.

Guds rena lamrn, oskyldig
På korset för oss slaktad. ·
Alltid befunnen tålig,
Ehur du var föraktad.
Vår synd du haver dragit
Och dödens makt nedslagit.
Giv oss din frid, o Jesu.

Denna · är den stora dagen,
Som oss Kristus haver gjort.
Mörkrets förste nu är slagen,
Nederlagd är dödens port,
Gravens mörker har försvunnit,
Livets sol har nu upprunnit.

(Sv. Ps. 112: 1.)

(Sv. Ps. 94.)

Seger i frestelsen.
Bland Söderhavsöarna finns en
liten ö, som heter Molekai. Det
märkvärdiga med den ön är att alla
dess 800 invånare äro spetälska.
Fader Damien, en katolsk präst,
kom till ön för att bli de spetälskas
själasörjare. Han kom som en solstråle till ett mörkt land. Han gick
bland de sjuka och lidande och talade tröstens ord, hjälpte och lindrade nöden. Och han talade om det
land, där det inte finns sjukdom
och smärta.
Han blev själv sjuk och dog. Och
så fick han ge sitt liv för sina spetälska bröder, sedan han visat dem
vägen till himmelen.
Det var nog inte lätt för honom
att besluta sig för att fara till de
spetälskas ö. Säkert mötte han
samma frestels~ som Jesus själv
mötte, då han ville gå till korsets
lidande. Jesus frestades att dra sig
undan. Det var Petrus, som gick

frestarens ärende och sade: »Bevare dig · Gud! Ingalunda får detta
vederfaras dig.» Men Jesus segrade
också i den frestelsen. Han lydde
sin himmelske Fader och gick den
väg han ville. Han gav sitt liv för
att vi skulle bli frälsta.
Hur ofta få vi inte alla möta
frestelsen att dra oss undan. Att
inte göra som Gud vill utan som vi
själva tycker är lättast. Men om
vi faller för frestelsen, så blir det
mörkt och oroligt i själen. Och syndens makt blir allt starkare.
Kampen mot frestelsen är int
lätt. Vi själva orkar inte stå emot.
Men när vi se på Jesus och bedja
honom om hjälp, då bli vi starka .
Då kan vi vinna seger även över
den svåraste frestelse. Då kan vi
bära även det tyngsta i livet.
Se på Jesus, när du frestas
Då skall frestarn fly med skam.
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Masken . .
Under fastlagstiden bruka barnen i många länder kläda ut sig i
gamla kläder och sätta på sig en
röd pappersnäsa och skägg. - På
de vuxnas karnevaler är man klädd
i underliga kläder och märkvärdiga
masker, som gör det svårt för deltagarna att känna igen varandra.
Ja, i fastan spelar man komedi
på detta sätt, om man kan ha lust
till -det i dessa bistra allvarstider,
då världens ungdom blöder på slagfälten i norr och söder, och då miljoner hemlösa icke vet, var de skall
finna skydd för natten!
Men mycket värre är det, att
människor bär mask och spela komedi varje dag hela året om för att
lura varandra. Och masken kan
vara så fin, att man får ha skarpa
ögon för att upptäcka den.
Man och hustru kan spela komedi
för varandra för att dölja, att kärleken har blivit kall.
Falska vänner försöka dölja sin
avundsjuka eller svek och bedrägeri.
Dåliga män bär en älskvärd och
förtroendeingivande mask för att

locka unga flickor dem.

och förstöra

Människor bära många olika
masker. En man ler för att dölja
sin skam, eller ser modig ut för att
dölja sin ångest. En människa bär
en from mask för att dölja sitt
motstånd mot Gud. En annan anstränger sig att se ärlig ut för att
dölja sin falskhet och lögnaktighet.
En annan spelar klok och förståndig för att dölja sin dumhet.
Ja, varje människa har sin mask. .
Var morgon putsar hon masken innan hon går ut. - Men Gud avslöjar henne. Gud ser, att bakom masken döljer sig en stackars olycklig
människa i hjälplös ångest och
smärta.
Du människa! Lägg bort masken! Bliv ärlig inför Gud! Var ärlig mot din medmänniska! Bed Gud
om kraft att gå igenom livet utan
mask - i kärlekens trofasta tjänst.
Då skall du få erfara, att människor möter dig med tillit och trofasthet.
(P. H. i Kirkeblad for de dövstummes
menighed.)

B~rmhärtighetens ängel.
Florence Nigthingale.

För 123 år sedan föddes en flicka
i Florence i Italien. Hon fick sitt

namn efter den staden, men hennes
föräldrar voro från England. Då
hon blev vuxen, blev hon en av
Englands mest älskade kvinnor.
Det är kanske hennes förtjänst, att
du har en sjuksköterska som sköter om dig, när du blir sjuk och
måste ligga på sjukhus. Och kanske soldaterna runt om i världen
inte haft de goda Röda-Kors-systrarnas vård, om inte den flickan
blivit född. Hennes namn är känt

över hela världen Florence
Nightingale.
Hennes far var godsägare. Hon
fick en god uppfostran för att få
en hög ställning i världen. Men
Florence intresserade sig inte för
familjens nöjen och fina umgänge.
När hon var liten, var hennes lek
att lägga bandage på sina »sårade»
dockor. All nöd tog hon sig an och
vårdade.
Då hon växte upp, önskade hon
bara en sak: att lära sig allt om
sjukvård. Men det fanns ingen i

'.!O

England som kunde lära henne det. terskan i arbete. Hon biträdde vid
Hon for då till en skola i Tyskland, operationer, förband sår, lagade
där man utbildade diakonissor. Se- · mat eller tvättade kläder. överallt
dan kom hon till Paris, för att där var hon med. Långt in på natten
lära allt hon kunde få lära om sjuk- gick hon omkring med sin · lilla
vård.
nattlampa och hjälpte och lindrade
Just som hon blev färdig utbröt smärtor.
·
Krim-kriget, då tusentals unga
Soldaterna följde henne med ögoengelska soldater dogo i brist på nen - de döende fick ett sista vänvård. De måste lida de hemskaste ligt leende och en smekning av hensmärtor utan hjälp.
nes mjuka hand. De kallade henne
Då Florence Nightingale fick hö- också för »Barmhärtighetens ängra talas om detta, beslöt hon att el». Hon skall alltid äras såsom den
resa dit och hjälpa dem (år 1854). som började Röda Korsets stora
Hon lyckades få 30 medhjälpare verk.
med sig och fick slutligen tillåtelse
Då hon slutligen atervände hem,
att börja arbete bland de sårade menade hennes vänner, att hon
soldaterna. Aldrig-förr hade några aldrig skulle kunna arbeta mer.
kvinnor fått komma fram till fron- Men hon hade sina egna planer.
terna.
Från sitt sjukrum utarbetade hon
en plan för den första skolan i Eng»Männen ligga i dubbla rader land för sjuksköterskor och skrev
längs korridorerna och lida obe- en utmärkt bok om sjukvård. Hon
skrivligt», skrev hon hem.
dog 1910.
Genom hennes arbete blev det
stora förändringar för de stackars
Allt vad I viljen att människorna
soldaterna. Under 20 av dygnets skola göra eder} det skalen I ock
timmar var den ·ä lskade sjukskö- göra dem. Matt. 7: 12.
c

Hämnas eller älska?
Under förföljelserna av de kristna armenierna blev en ung kvinna
och hennes bror förföljda av en turkisk soldat. Brodern blev skjuten
inför systerns ögon. Men hon lyckades gömma sig och komma undan.
Hon var sjuksköterska och blev
senare av turkarna tvingad att göra tjänst som sköterska på ett militärsjukhus.
Till hennes sal kom en dag en
soidat, som hon tyckte sig känna
igen. Till sist upptäckte hon vem
det var. Det var den soldaten som
hade skjutit hennes bror. Han var
nu mycket sjuk. Hon behövde bara
vara litet oförsiktig, och det skulle
vara för bi med honom.
Det blev en svår kamp i hennes

inre. Frestaren sade: Hämnas!
Men en annan röst sade: Älsken edra fiender!
Kristus se,grade. Hon vårdade
den sjuke lika samvetsgrannt som
de andra patienterna.
Men även soldaten hade känt
igen den unga kvinnan. .Och han
förstod, att hon visste vem han var.
Det var en gåta för honom, att hon
inte hämnades, utan skötte honom
lika bra som de andra.
En dag frågade han henne, varför hon inte låtit honom dö. Han
hade ju inte förtjänat annat. Då
svarade hon stilla :
»Jag vill gärna gå i hans fotspår
som sade: 'Älsken edra ovänner~
gören gott mot dem som hata
eder'. »
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Vår kristendomskunskap.
Femte budet.
Om 1 i vet.
Du skall icke dräpa.
Femte budet vill värna om människolivet. Livet är Guds största
gåva till oss. Endast Gud får taga livet ifrån oss.
Gud förbjuder oss att skada vår nästas liv eller göra honom lidan de.
Endast till nödvärn, d. v. s. för att skydda vårt eget eller andras
liv, få vi bruka medel som kunna skada en annan människa.
Sådant kan också inträffa för ett folk, om det blir överfallet
av en fiende. Då måste det försvara sig. Krig är dock alltid
en stor olycka. En varaktig fred må alla bedja om.
Gud förbjuder även vrede, hat och kiv, som också medföra lidande

och sorg.
Låten icke solen gå ned över eder vrede. Ef. 4: 2-6.
Gud befaller oss leva i frid med vår nästa, förlåta och hjälpa honom. Läs Luk. 10: 30-37.

l

Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.

.

Matt. 5: 9.

Vi skola även vårda vårt eget liv och icke försvaga det genom ett dåligt liv i laster och njutningar, dryckenskap och
otukt.
Var också barmhärtig mot djuren. Döda inget levande i
onödan!

.Luthers förklaring. Vi skola frukta och älska Gud, så att 'l'i icke
skada vår nästa till hans liv eller vålla honom lidande; utan hjälpa
och bistå honom i a.ZZa faror och levnadsbehov.
Vad värnar Gud om i femte budet? Vad förbjudes? (Vad
är »nödvärn» ?) Vad befalles? Hur kunna vi skada vårt
eget liv?

Prinsessans diamanter ,
Den svenska prinsessan Eugenie,

t 1889, var en varm kristen. Hon
hade mycket svag hälsa och vistades nästan varje sommar på Gotland, där hon byggde gården Fridhem utanför Visby.
Hon visade i hela sitt liv, att
hon ville följa sin Herre och Konung. Det berättas, att hon sålde
sina dyrl:lara smycken och diamanter för att få pengar till ett hem
för vanföra. Hemmet bär än i dag
hennes namn, Eugeniahemmet vid
Stockholm.
Ofta besökte hon hemmet för att
hälsa på de sjuka och även tala med
dem om sin Frälsare.

En kvinna, som kom till hemmet,
var mycket svår och besvärlig, men
genom den goda anda, som rådde
på hemmet, och den utmärkta vård
hon fick, blev hon så småningom
förvandlad till en ny människa.
Då hon låg för döden kom prinsessan på besök. Den sjuka såg på
prinsessan och sade :
»Jag tackar Gud, för nu vet jag,
att Jesu, Guds sons~ blod renar mig
från alla synder. » Och glädjetårar
lyste i hennes ögon.
»I dessa tårar», sade prinsessan
senare, »återsåg jag mina diamanter.»
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Våra kyrkor.

Motala kyrka.

Varför så mycket missförstånd?
Hörande människor tycks ha
mycket svårt att förstå varandra.
De talar och talar. Den som ser
dem tala med varandra i timtals
tänker : Mellan dem kan det aldrig
uppstå några missförstånd. - Men
det är inte så. Hörande och döva,
alla människor ha svårigheter att
förstå varandra. Du har ibland sett,
att föräldrar och barn har varit
osams, eller att syskon kivas. Goda
lekkamrater kommer i slagsmål och
vänner kan gå ifrån varandra i vrede, därför att de ha missförstått
varandra. Ja, man kan ibland se att
man och hustru ha svårt att förlikas.
.
Och om vi se1· ut över vår närmaste omgivning, så är det detsamma. Det ·är splittring och oenighet
i föreningen och mellan politiska
partier. De olika länderna kan icke
leva vid sidan av varandra i god
förståelse. Och så kommer krig och
olyckor.
Varför är det så? Därför att vi
alltför mycket tänker på oss själva
och nästan ingenting på andra. -

Därför att vi icke bryr oss om att
förstå andra, men bara vill att de
skall förstå oss. Därför att det är
så mycken självkärlek och så litet
kärlek till nästan.
Den döve möter så ·m ånga missförstånd, men när du är nära att
tappa modet, så kom ihåg, att det
inte är så bara för de döva. Det
gäller de hörande i lika hög grad.
Det gäller alla människor : livet är
fullt av missförstånd, därför att vi
sakna kärlek.
Om du vill höra ett gott råd, så
försök att le åt missförstånden.
Tänk alltid med kärlek på andra
och visa själv ett kärleksfullt sinne. Och vill du få kraft att följa
rådet, så gå till Jesus, han som sade : »Du skall älska Herren din Gud
över allting och din nästa såsom dig
själv».
Då blir det lätt i allt det svåra.
Då försvinner missförstånd och kiv,
och kärlek och förståelse växer
fram - till Guds ära.
Si gfrid Dohn i Kirkeblad for de döv-

stummes menighed.

·

Plan för daglig bibelläsning.
April.
1.
2.
3.

Psalt. 27. Gud är min frälsning.
Psalt. 30. Tacksägelse för räddning.
Mark. 7: 1-15. Jesus bestraffar
f ariseerna.

Midfastosöndagen. Livets bröd. J oh. 6:
1-15.
5. Mark. 8: 27-9: 1. Jesus förutsäger
sitt lidande.
6. Mark. 9: 2- 13. Jesus förklaras på
berget.
7. Matt. 18: 1-14. Förförelse och
frälsning.
8. Matt. 18: 21-35. Felande bröder.
9. Matt. 10: 25____:_42. Min nästa.
10. Psalt. 31: 1- 17. Den trofaste Guden.
5 Sönd. i Fastan. Försonaren. Matt. 21:
33- 43.
12. 1 Mos. 3: 1-24. Syndafallet.
13. 1 Mos. 4: 3- 16. Kain och Abel.
14. 1Mos.12: 1-9. Abrahams kallelse.
15. 1 Mos. 15: 1- 16. Herrens förbund
med Abraham.

16.

1 Mos. 22: 1- 19. Abraham offrar
Isak.
17. 1 Mos. 24: 1-28. Rebecka.
Palmsöndagen. Det nya förbundet. Joh .
12: 1-16.
19. 1 Mos. 28: 10- 22. Drömmen i Betel.
20. 1 Mos. 32: 9-32. Jakobs kamp med
Gud.
21. 1 Mos. 37: 1-28. Josef säljes.
22. 1 Mos. 41: 46-42: 8. Josefs upphöjelse.
L å ngfredagen. J esu korsfästelse. Luk.
23: 32-43.
24. 1 Mos. 49: 28-50: 14. Jakob dör.
Påskdagen.
Kristus är uppstånden.
Mark. 16: 1-8.
Annandag Påsk. Vandringen med den
Uppståndne. Luk. 24: 13- 35.
27. Ef. 2: 1- 22. Frälsning av nåd.
28. Ef. 3: 1--21. Förbön för församlingen.
29. Ef. 4: 1-24. Andens enhet.
30. Ef. 6: 1- 24. Guds vapenrustning.

För första gången på länge.
Häromdagen hörde jag om en
händelse, som nyligen inträffat på
ett av våra sjukhus. En liten flicka
skulle opereras. Man hade redan
fört upp henne till operationssalen
och lagt henne på operationsbordet,
färdig för narkosen. Då professorn
såg den lillas ängslan, ville han
gärna trösta henne och sade: »Min
lilla vän, nu ska du inte vara rädd,
ty detta är ingenting farligt. Du
ska bara sova en liten stund.» Då
sade flickan: »Ska jag sova? Då
måste jag först be min aftonbön. »

Och så satte hon sig upp på operationsbordet, knappte sina·små händer och bad: »Gud, som haver barnen kär, se till mig, som liten är.
Vart jag mig i världen vänder, står
mitt väl i Dina händer.» Därpå lade
hon sig lugnt ned på operationsbordet.
Vid nästa föreläsning berättade
professorn händelsen för sina kandidater och tillade: »Den kvällen
bad jag själv min aftonbön för
första gången sedan länge.»
(Pastor Pernow vid församlingsafton
i Stockholm.)

Syndens fem fingrar.
Ett arabiskt ordspråk säger:
»Synden har fem fingrar. »
Två lägger den på syndarens
ögon och säger: »Du får inte se
de gudomliga budens allvar eller
det avskyvärda i din gärning eller
hur din väg kommer att sluta! »

Två lägger den på syndarens
öron och säger: »Var döv för de
dinas böner och för varningarna
från Gud!»
Det femte fingret lägger den på
syndarens mun och säger: »Du får
inte säga något emot. Du måste
följa med i stum lydnad! »
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S

S.
S.

4.
4.

L. 10.
S. 11.
T. 15.
L. 17.
S. 18.
F. 23.
S. 25.

Gudstjänster i april.
t o c k h o 1m s d i s t r i k t.
Stockholm, Storkyrkan kl. 1.30.

(Obs. tiden!)
Psalmer: 86: 1;
24: 1; 94; 519; 76: 8.
Arboga, Nikolai Förs:-hem kl.
12 (Rektor Zommarin). Därefter
föreläsning.
.
Södertiilje~ Kyrkan kl. 4. Nattv.
Motala, _ Kyrkan kl. 1.
Därefter föreläsning.
Stockholm, Konfirmandmöte kl.
7.30.
Fagersta, Brukskyrkan kl. 4.30.
Eskilstuna, Fors kyrka kl. 1.
Därefter föreläsning med film.
Stockholm, Jakobs kyrka kl.
1.30. Nattvard. Psalmer: 97:
1-3; 24: i; 94; 187: 1-4; 157: 3.
Stockholm, Högalidskyrkan kl.
1.30. Psalmer: 102: 1-2; 24: 1;
106; 105; 112: 7-8.
S. G. Sven fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L.
S.

3.
4.

L u n d s d i s t r i k t.
Älmhult, Kyrkan, kl. 4. Nattv.
Karlshamn, Kyrkan, kl. 12,30.

Nattvard.
L. 10. Eslöv, Kyrkan, kl. 5. Nattvard.
s. 11. Kristianstad, Kyrkan, kl. 1.
s. 18. Landskrona, Kyrkan, kl. 1.
s. 25 . . H ovmantorp, Dövstumhemmet,
kl.. 3,45.
·M. 26. Jönköping, Kristine Kyrka, kl.
12,30.
S. ' 2 /5. Tranås, _Kyrkan; · kl. 12.
·

. G. B r a·. t t.

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 _1 0.
,·

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

-----

Vän ers b o r g s di st.rikt
3. Strömstad, Kyrkan, kl. 12. Natt. vard.
3. Grebbestad, Kyrkan, kl. 3,45.
Nattvard.
4. · .L ysekil, Församlingsh., kl. 12,30.
11: Borås, Caroli ·kyrka, kl. _1 ,30.
. Nattvard.
11. Skene, Kyrkan, · kl. 4,45. Nattv.
18. Vänersborg, Kyrkan, kl. 1,30.
Nattvard.
' 25. Göteborg, Domkyrkan, kl. 3.
Nattvard.
26. Kungälv, Kyrkan, kl. 2. Nattv.
2/5. Halmstad, Kyrkan, kl. 1.· Nattv.
2 /5. Falkenberg, Kyrkan, kl. 5,30.
Nattvard.
H. Be

r g fe l t.

Kungälv. Tel. 14.
L.

s.

3.
4.

ö r e b r o d i s t r i k t.
kil, Järnvägshotellet, kl. 16,30.
Arvika, Förs.-hemmet, kl. 11.

L. 10.
S. 11.
S. 18.

Falun, Förs.-hemmet, kl. 18.
Borlänge, Förs.-hemmet, kl. 13.
Kopparberg, Kyrkan, kl. 13.

Nattvard.
'!
S. 25. Örebro. Norra, Förs.-h., kl.· 11.
M. 26. Ljusdal, Årsmötet kl. 14.
S. 2/5. Hedermora, Kyrkan; kl. . 13.
Nattvard.
0 a r l - A ke A r e s k o g.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.

Föreläsningar.
Föreläsningar om biskötsel,. med film ,
hålles av Herr Lars Björn i Falun, Husmodersfören., den 24 april kl. 3, i Orsa

Järnvägshotellet, den 25 april kl. 2 och
i Hedemora, Sterners pensionat, den 26
april kl. 2.
·
VIGDA.
Johan August Bergström, Nederluleå,
och Helma Johansson, f. Vesferlund,
Nordmaling, Västerbotten, vigda
Luleå domkyrka den 14 februari.
Folke Vilhelm Stehager och Astrid Maria Almqvist, Stockholm, vigda i Storkyrkan den 7 mars.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem nåd att besinna dess heliga
förpliktelser, ooh låte sin välsignels
vila över varje redligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Fru Anna Britta Lind f. Svedin, Enånger, Hälsingland, den 8 jan., 86 år.
Axel Teodor Månsson, Karlskrona, den
24 jan., 64 år.
Klas Gustaf Andersson, Skillingaryd,
Småland, den 23 febr., 80 år.
Karl Edvard Svensson, Linköping, den 2
mars, 65 år.
0 Guds lamm, som borttager världens synder, giv oss din frid och välsignelse.

Sommarhemmet å Riis .
De som önska bo på Riis Herrgård.
under någon del av sommaren (se Kyrkobladets febr.-nummer), måste anmäla sig
till Pastor Svenfors, Vesslev. 7, Alsten,
el. till någon av de andra prästerna
f ö r e d e n _ I 5 a p r i 1.
De Dövstummas Kyrkoblad
utgives av Svenska Kyrkans
Dia/.conistyrelses Dövstumvard,sråd

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7
Innehavare av ·utgivni:rigsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm Ul4 3

