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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Den gode Herden. 

Han söker den som vilse far, · 

Den svage i sin famn han tar, 

Upprättar dem som · falla. 

Sv. Ps . 119 : 2 
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Han söker den, som . vilse far. 
Det är en underbart vacker mål

ning, som bilden på första sidan 
endast svagt åter.ger. Vi se ett 
brant stup.: Just på: kanten växer 
en törnbuske. Bredvid busken knä
böjer herden och söker med blödan
de händer böja undan törnet och 
befria ett får, som fastnat i busken. 

Fåret hotas av en dubbel fara:· 
avgrunden pch törnbusken. Om det · 
kunde befr~a sig själv ur törnet, så 
skulle det störta ned för branten. 

Endast herden kan rädda det 
från den dubbla faran. 

Käre vän! Kanske har du liksom 
fastnat i e11 törnbuske. Kanske har 
du en vän, · so:rp. drar dig bort från 
Gud. Du känner, att du borde sluta 
upp att vara tillsammans med ho-

nom, men du kan inte bryta med 
honom. Endast Jesus kan hjälpa 
dig. Han kart, · 

· Kanske har töq1et . ett annat 
namn. Kanske heter ._det olydnad 
eller själviskhet. Eller · har du bör
jat bli lat och slarvig .. Du har kan
ske försökt själv · att gör~ dig fri. 
Men det . går inte. Elle·r du tänker 
ba~a på ~tt . ha ·roligt. De~ .är många 
som · fastnat j nöjets törnbuske. 

J·esus kart hjälpa; · Tala ·med ho
nom i ·bönen. Bekänn för honom 
precis hur. d·u .har de~. Och du skall 
få känna dig omsluten av hans, den 
gode herdens, iil~~ande . famn. 

Han . söker den, som vilse far , 
. D_en. svage i ,siµ .fai:nn .han tar. 
Upprättar dem som falla . 

. Leker du med den? 
Har du ·hört sagan om lindor

men? Det ·var en gång en prinses
sa som fick en mycket liten orm 
att leka .med. Den var så liten, att 
hon kunde . linda den om sitt fing
er. Och så fick den heta lindor
men. Men ormen växte. Prin
sessan tyckte dock så mycket om 
(ilen, så att hon ville inte höra talas 
om att döda ·den. Den växte med 
förfärande hastighet. Till siSt låg 
den som en ohygglig drake runt 
prinsessans slott. Den orm hon 
en gång lekt .med, den lekte nu 
med henne. · Och hon skulle ha 
varit förlorad, oin inte r'iddaren 
kommit och dödat ormen.~·-- . --· 

Detta är en bild av 'frestelsen 
och synden, inte minst de synder 
som sjätte budet vill skydda oss 
ifrån. Men hur ofta leker man 
inte med dem? Man tycker att 
det inte kan vara så farligt. Men 
den först gången följes snart av 
den andra, och den tredje. Mot
ståndet blir allt svagare. Syndens 
makt växer för varje gång. 

Du skall akta dig för att leka 

_med en synd. Akta dig för att 
göra den omigen . . D~n · starkaste 
m~n i världen kan man binda med 
den tunnaste silkestråd; om man 
lindar den omkring honom till
räckligt många gånger. Så är det 
m·ed synden. För .var gång man 
gör en viss synd lägges en boja 
omkring själen. Viljan ·· blir mer 
och rri~r bunden Slutligen är 
m~n en . stackars fånge, en slav. 
Jesus har också sagt: . »Var och 

· ·en som gör synd, ~an ·är syndens 
träl». (Joh. 8: 34.) 

Du måste försöka bevara ditt 
hjärta rent från · frestelse och allt 
ont .. Då -blir hela 4ditt-1Lv rent och 
lyckligt. Såsom det står i Ord
språksboken: »Framför allt, som 
skall bevaras, må du bevara ditt 
hjärta, ty därifrån utgår livet. » 

Din själ skall härska över din 
kropp. Men synden kan ta herra
väldet över din själ. Då blir du 
slav under synden. 

Därför måste vår bön vara: 
Skapa i mig) Gud) ett rent ]],järta. 
(Ps. 51: 12.) 
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Den gode Herden . 

. Jes.us säger: "Jag är den gode herden. Och jag 
; . 

känner mina får." (Joh. 10: '14.) - Ett trösterikt 

lö.fte för Jesu· vännel": Han känner dem som till

höra honom. Han vet, vad de behöva. Och han 

giver. dem det i sin oändliga kärlek. 

Du· har fallit i synd. Ropa till Jesus! Han vill 

frälsa dig från ditt fall. - Du· känner dig ledsen. 

Människorna omkring dig äro stygga. Ditt liv är 

mörkt. Tala om din sorg för Jesus! Han lyssnar 

til~ di.n bön. - Du är sjuk och plågas av värk. 

Du behöver tålamod för att bära din smärta. Sök 

den .store Läkaren! Han ger dig tröst och kraft. ·

Du är orolig inför tidens svårigheter. Oppna ditt 

hjärta i bön · ~ör Jesus! Tala om för honom, varför 

du oroas! Bed honom om välsignelse! Och du 

kan vara förvissad om att han ger dig frimodighet. 

Hos den gode Herden finns hjälp och trygg-

het i liv och död. G. B. 
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Vår kristendomskunskap. 

Sjätte budet. 
0 m t r o h e t o c h r e n h e t. 

Du skall icke begå äktenskapsbrott. 

Gud vill i detta bud värna om äktenskapet. Äktenskapet har Gud 
själv stiftat. Det skall därför hållas i ära. En man och en kvinna 
skall leva tillsammans såso~ äkta makar till bådas lycka och hjälp ' 
och för barnens uppfostran. 

Kärlek och trohet äro villkor för ett lyckligt äktenskap och ett 
lyckligt hem, där barnen kunna få god fostran och vård. Valet av 
äkta maka är bland det viktigaste i livet. 

Gud förbjuder äkta makars otrohet mot varandra samt all otukt i 
tankar, ord, åtbörder och gärningar. 

Gud befaller äkta makar att älska och ära varandra och i trohet 
hålla tillsammans. 

Sjätte budet manar oss alla till renhet i hjärta och blick, så att 
vi leva tuktigt. Det betyder att vi skola kämpa emot frestelser till 
fula, osedliga tankar och gärningar, som göra hjärtat orent och livet 
dåligt., Vi måste visa bort allt som vill förföra oss. Om en man och 
en kvinna, som icke äro gifta; leva tillsammans som om de vore äkta 
makar, synda de mot sjätte budet. 

Det finns ingenting som är så skadligt för den enskilda män
niskans, familjens och samhällets lycka som brott mot detta 
bud. Den som gör otukt förstör andras lycka och fördärvar sin 
egen kropp och själ. En osedlig människa blir ofta svag till sin 
kropp och kan få skamliga sjukdomar (könssjukdomar). Hon 
blir lätt slav under osedligheten. 

Framför ållt som skall be11.::r1:·:.:s må du, bevara ditt hjärta, ty 
därifrån utgår livet. Ordspr. 4: 23. 

Skatpa i mig, Gud, ett rent hjärta. Ps. 51: 12. 

Renhet i hjärta och liv kan inte bevaras utan kamp. Man måste 
undvika allt som kan locka till ont, såsom dåligt sällskap, dåliga 
nöjen, dåliga böcker o. s. v. Man bör inte göra sådant som frestar 
till otukt utan alltid undfly det. Kom särskilt ihåg, att sprit för
svagar viljan och motståndskraften. 

Orena tankar kunna uppkomma . hos varje människa, men 
· man kan hindra dem från att stanna kvar i själen. Luther 
säger: »Man kan icke h indra fåglarna att flyga över sitt huvud, 
men man kan hindra dem att bygga bo där.» 
»Fåfäng gå lärer mycket ont.» 
»Dåligt umgänge fördärvar goda seder.» 

Hjälpmedel i kampen för renhet äro: flitigt arbete, goda nöjen, 
kroppsstärkande idrott, umgänge med goda människor. 

Den bäs'ta hjälpen är dock Guds ord, bö.nen och Nattvarden. 
Sv. Ps. 394: 1. 

Gör ingenting som du inte kan bedja Gud välsigna! 
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Ur den mörka jorden uppstå genom livets underbara krafter 

alla vårens sköna blomster. 

En kristen människa tror också på uppståndelse. Hon skall 

från dödens mörker uppstå till evigt liv. 

Jesus sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på 

mig, han skall leva, om han än dör. 

Lydnad för det sjätte budet medför den högsta lycka för den en
skilda människan, hemmel och hela folket. · 

Luthers förklaring. Vi skola frukta och älska Gud, så att vi föra 
ett rent och tuktigt leverne både i ord och gärningar och att var och 
en älskar och ärar sin äkta maka. 

Varom handlar sjätte budet? Vad vill Gud skydda i· detta 
bud? Vem har stiftat äktenskapet? Vilka äro villkoren för 
ett lyckligt äktenskap? Vad förbjudes? Befalles? Vad me
nas med renhet i sjätte budet? Vad gör hjärtat orent? (Vad 
förstöres genom otukt? Vad blir följden av ett osedligt liv?) 
Vad måste vi göra för att bevara hjärtats renhet? Vilka 
äro hjälpmedlen i kampen för renhet? Vilken är den bästa 
hjälpen? 
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Våra kyrkor: 
: ~ · nämnes dels Knut den helige (ko
.. nung 1080-1086}, . dels ., Asker 

(ärkebiskop 1089~1137). · Högal-

Lund.s Domkyrka. 

Lunds domkyrka är Nördens 
äldsta biskopskyrka och det medel:.. 
tida Danmarks nationalhelgedom. 
Den är byggd i romansk stil :._____:_ 
rundbågestil. Under korpartiet 
finns en stor krypta. 

Som domkyrkans grundläggare 

taret invigdes ·1145. . . 
Kyrkan har flera berömda konst

verk. I kryptaµ fi!1n.$ ··e:r;i .·skulptur 
av ~> jätten ,Finn>~ . )fät ~tor:t altar
skåp från 1300-talet,_, en., $juarmad 
bronsljusstake från . 15·9:0.:taJet och 
»det underbara uret : i · ~j:nid» från 
1300-talet. Detta uf_.:'~terger so
!ens, månens och ~tj~~p,l,iHnmelns 
rörelSer och visar äverv datum och 
månaq och innehåller ~,Ii åli:nanack 
för 200 ·år. D.et framstä;Iler vid 
timslagen och· särskilt' . vid mid
dagstimmen små skådespel av rör-
liga figurer. , . . _,, .. 

Vid en restaurering på·1500-talet 
uppfördes en ståtlig · predikstol. 
Kyrkar;i fick sitt rruvai:ancfe utseen
de under en restaurerifrg:· 1860-
1880, då 'bl. :a. de -två ·tb'rri.en helt 
ombyggdes,. ·_, "- ~-· ·.· ,;.::, \ 
. . I ar ''skall d.'övstumsl~:olans avgå-
rnde elever för första gången kon
firmeras i denna vördnadsvärda 
och andaktsfyllda helgedom. 

Det kunde du ha sagt förut. 
En hustru satt vid sin mans 

dödsbädd Makarna hade levat 
många år tillsammans i ett lyckligt 
äktenskap. Men de hade inte haft 
mycken tid för varandra. De hade 
inte haft tid att visa varandra 

Vad skulle du säga 1 
En mor berättar: Då min flicka var 

fem · år, ville hon så gärna gå i kyrkan. 
En söndag hade vi bestämt att gå, men 
så blev det regn, och jag sade: »I dag 
går vi icke i kyrkan, vet du. Det reg
nar .så. » - »Det skulle du icke ha sagt, 
mamma, om du skulle gå på bjudning! » 
svarade hon. 

Vi gick i kyrkan! 

ömhet och kärlek. Nu hade deras 
sista dag tillsammans kommit. 

Hustrun fattade sin döende mans 
hand och sade: »Du har varit allt 
för mig. » 

Då svarade mannen: »Det kunde 
du väl ha sagt förut. » 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av Svenska Kyrk.ans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 

Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenf ors. 



Plan för daglig bibelläsning. 
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1: Psalt. 34: 12-23. Herrens fruktan. 
1 Sönd. e. Påsk. Reformationsdagen. 

Ordet ·ooh tron. Matt. 11: 25-30. 
3. Mark. 10: 13-31. Att komma in i 

Guds rike. 
4. Luk. 15: 11-32. Den förlorade sonen. 
5. Luk. 16: 19-31. Den rike mannen 

Lasarus. 
6. Luk. 19: 1-27. Jesus gästar Sackeus. 
7. Luk. 19: 28148. Intåget i Jerusalem. 
8. Matt. 23: 1-28. Verop över Israels 

ledare. 
2 Sönd. e. Påsk. Herren är vår herde. 

Joh. 10:11-16. , 
10. Psalt. 37: 1-17. Väntan på Herren. 
11. 2 Mos. 3: 1-15. Moses' kallelse. 
12. 2 Mos. 14: 5-31. Vid Röda havet. 
13. 2 Mos. 19: 17-20: 19. De tio bud

orden. 
14. 2 Mos. 22: 25-23: 12. Rätt och barm

härtighet. 
15. 3 Mos. 16: 2-22. Den stora förso

. ningsdagen. 

4.nsluf Eder fih 

De dövstummas 
erkända centralsiukkassa 
a) Vi kan ej här beskriva alla fördelar, 
Cl som ges Eder genom medlemskap i vår 
·~ kassa. Men tillskriv oss och vi sända 
> med största nöje alla · de upplysningar, 
~ som fordras. · 

a Expedition: Skaldevägen 56, Olofslund. 
ä) (Spårvagnslinje n :r 12). Expeditions tid: 
::C helgfria tisdagar kl. 18-21. Postgiro-

konto 3633. Postadress: Box 164, Stock
.; holm 1. 
og 

E De dövstummas centralq begrav-
~ ningsk~ssa, understöd~förening 
G> 
J: 
E 
0 
lft 
~ 

"" G> 
> 

lämnar begravningsförsäkring till skydd 
för familjen. Ju tidigare en försäkring 
tages; ·dess billigare blir avgiften, som är 
beräknad efter försäkringstekniska grun
der. Postgirokonto 58584, men i övrigt 
samma adress som centralsjukkassan. 

-De dövstummas erkända centralsjukkassa, 
Box 164, Stockholm I . 

· Undertecknad önskar härmed närmare upp
lysnin gar för inträde i De dövstummas 
erkända centralsjukkassa. 

Namn: .. .. . ...... . ............•.•.•••• 

Adress: ... ................ , ...... , , , , , 

3 Sänd. e. Påsk. Hemlängtan. Joh. 16: 
16-22. 

17. 4 Mos. 6: 22-7: 11. Helgedomens gå-
vor. 

18. 4 Mos. 21: 4-18. Kopparormen. 
19. 4 Mos. 27: 12-23. Josua utses. 
20. 5 Mos. 8: 2-20. Mot otacksamhet. 
21. 5 Mos. 34: 1-12. · Moses' död. 
22. Josua 3: 5-4: 7. över Jordan. 
4 Sönd. e. Påsk. Tillväxt i sanningen. 

Joh. 16: 5-15. · 
24. Psalt. 38. Bön om förskoning. 
25. Fil. 1: 1-26. Kristi förhä'rligande är 

målet. 
26. Fil. 2: 1-18. Kristi föredöme. 
27. Fil. 4: 4-23. Glädje o_ch tack. 
28. Kol. 3: 12-4: 6. Kristlig dygd och 

vishet . . 
29. 1 Tess. 2: 9-20. Gemensamma min

nen. 
Bönsöndagen. H errens löfte om bönhö

relse. J oh. 16: 23-33. 
31. 2 Tess. 3: 1-18. Bön och arbete . 

YRKESUTBILDNING FöR DÖV
STUMMA FLICKOR. 

Vid Tysta skolan på . Lidingö börjar 
nya kurser för yrkesunderyisning för 
flickor över 18 år omkring den 20 aug. 

Ett- och tvååriga kurser i sömnad. 
Valfri kurs i hushållsgöromål en ef

termiddag i veckan. 
Fri undervisning, kost och logi. Obe:.. 

medlade och mindre bemedlade kunna 
få statsstipendier till kläder, resor m. m. 

Ansökningstiden utgår den 15 juni. 
Prospekt och vidare upplysningar genom 
föreståndarinnan fröken Svea Schyberg, 
Tysta skolan, Lidingö 1. Tel. Stockholm 
65 04 57. 

Föreningen till förmån för dövstum
ma i Skåne och Blekinge håller sitt års
möte å Dövstumskolan i Lund sönd. de:µ 
6 juni kl. 14. 

AVLIDNA: 
Ankefru Kersti Nilsson, Trelleborg, den 

15 dec. 1942, 78 år. 
Elin Augusta Danielsson, Hällestad, 

ösberg, den 12 mars, 66 år. 
Fru Ingrid Olsson, f. Nilsson, Lund, 

den 21 mars, 63 år. 
Karl Johan Andersson, Hjulsjö, Väst- . 

manland, den 11 april, 68 år. 

Låt mig ej villas bort från dem 
Som till din Faders sälla hem 
Du lovat att ledsaga. (Sv. Ps. 119 :4.) 



Gudstjänster~ i maj. 
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 

L. 1. Köping) Kyrkan kl. 4. Nattvard. 
S. 2. Västerås) Domkyrkan kl. 1. 

Nattvard. 
L. 8. Strängnäs) Domkyrkan kl. 10,30. 

Nattvard. 
S. 9. Stockholm) Manilla kl. 10,30. 
S. 9. Stockholm) Storkyrkan kl. 1. 

Psalmer: 119: 1-2; 24: 1; 33: 6-9 
(146); 307 (587); 8: 2-3 (268). 

L. 15. Visby_. Förs.-huset kl. 7. 
S. 16. Visby) Domkyrkan kl. 1. Natt

vard. 
F. 21. Reijmyre) Kyrkan kl. 3. Natt

vard. 
L. 22. Valdemars,vik) Kyrkan kl. 10,30. 

Nattvard. 
S. 23. Norrköping) Hedvigs kyrka kl. 1. 

Nattvard. Därefter föreläsning. 
M. 24. Kisa) Kyrkan kl. 1,15. Nattvard. 
L. 29. Katrineholrn) Kyrkan kl. 3. 
S. 30. Nyköping) S :t Nicolai kyrka kl. 

12,30. Nattvard. Därefter före
läsning. 

L. 5/6 Stockholm) Manilla kl. 5. Kon
firmation. · 

S. 6/6 Stockholm) Manilla kl. 11. Natt
vard. 

S. G. Svenfors. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. · 

( s. 
s. 
L. 
s. 

2. 
2. 
8. 
9. 

·Lunds distrikt. 
Tranås) Kyrkan kl. 12,30. 
Nässjö) Kyrkan kl. 4,30. 
Ängelholm) Kyrkan kl. 6. 
Hälsingborg) Gustaf Adolfskyr
kan kl. 1. Nattvard. 

0. 12. Malmö) Föreningens lokal. Krist-

s. 16. 
L. 22. 
s. 23.
L. 29. 

liga Kvinnoföreningens Försälj
ning. 
Hiissleholm) Kyrkan kl. 1. 
Karlskrona) Förs.-hemmet kl. 5. 
Kalmar) Förs.-hemmet kl. 2. 
Lund) Domkyrkan kl. 4. Kon-
firmation. 

S. 30. Lund) Domkyrkan kl. 3. ,Natt
vard. 

T. 3/6 Värnamo) Kyrkan kl. 1. 
S. 6 /6 Lund, Klosterkyrkan kl. 12. Års

möte med Föreningen till för 
mån för dövstumma i Skåne 
och Blekinge. 

G. Bratt. 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

Vänersborgs distrikt 
S. 2. Halmstad) Kyrkan kl. 1. Nattv. 
S. 2. Falkenberg) · Kyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
L. 8. Töreboda) Kyrkan kl. 5. Natt

var<j. 
S. 9. Moholm) Kyrkan kl.9. Nattvard. 
S. 9. Mariestad) Kyrkan kl. 12,30. 

Nattvard. 

L. 15. 
s. 16. 
L. 22. 
s. 23. 

s. 23. 

s. 30. 
s. 30. 

0. 2 /6 

T. 3 /6 
T. 3/6 

s. 6/6 

s. 6/6 

Amål) Kyrkan kl.4. Nattvard. 
Vänersborg) Förs.-hemmet kl.11. 
Falköping. Förs.-hemmet kl.6. 
Skara) Domkyrkan kl.9,30. Natt
vard. 
Lidköping) . Kyrkan kl.3. Natt
vard. 
Mellerud; Förs.-hemmet kl. 10. 
Bäckefors) Kyrkan kl. 12,4.5. 
Nattvard. 
Ulricehamn) Kyrkan kl. 10,30. 
Nattvard. 
Borås) Förs.-hemmet kl. 11. 
Svenljunga) Kyrkan kl. 3. Natt-
vard. · 
VänersbQrgJ Förs.-hemmet kl. 
11. 
Alingsås) Kyrkan kl. 6. Natt
vard. 

Hilding Bergft:;ldt. 
Kung;il·.r : Td H. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
L. 1. Halls berg J Tingshuset kl. 17. 

Film. 
S. 2. Hedemora~ Kyrkan kl. 13. Natt

vard. 
S. 9. Lindesberg) Kyrkan kl. 13,30. 

Nattvard. 
L. 15. Sunne) Kyrkan kl. 15,30. Natt

vard. 
S. 16. Arvika) Kyrkan kl. 13, Nattvard. 
S. 23. Örebro) Nikolai förs.-hem kl. 

9,30. Barngudstjänst. 
L. 29. Hudiksvall) Förs.-hemmet kl. 16. 
S. 30. Gävle) Hel. Tref. kyrka kl. 14,30. 

Konfirmation och Nattvard. 
S. 6/6 Örebro, Nikolaikyrkan kl. 15. 

Konfirmation och Nattvard. 
Carl-Ake Areskog. 

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

VIGDA: 
Axel Algot Andersson, Boliden, Väster

botten, och Nora Selinder, Solberg, 
Ångermanland, vigda . i Skellefteå 
stads kyrka den 27 mars 1943. 

Hilmer Aggedal, · -Kalmar, och Sara 
Jacobsson, Bondstorp, Småland, vigda 
i Bondstorps kyrka den 24 april. 

Fernando Albert Weiss, Uppsala, och 
Anna Greta Elisabet Göransson, Norr

. köping, vigda i S:t Olai kyrka i 
Norrköping den 24 april. 

Lars Gustaf Arne Ahlbom, Hallstaham
mar, Västm., och Britta Eugenia 
Blomkvist, Enköping, vigda i Enkö
pings kyrka. den 26 april. 

Herren Gud) som har stiftat äkten
skapet) .give . dem .nåd .att besinna dess 
heliga förpliktelser) ooh låte sin välsig,- · 
nelse vila . över varje redligt äkta för
bund. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943 


