
N:r 7. Arg. 14. September 1943. 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Dobson. Dorkas delar ut kläder till de fattiga. Apostl. 9: 36. 

Saliga äro de barmhärtiga 
Ty dem skall vederfaras barmhärtighet. 
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När det blir bättre världen 7 

När folk går flitigare i kyrkan och icke så mycket på bio och 

teater. 
När männen bry sig mer om sin familj och mindre om nöjen. 

När hustrurna tänka mer på att sköta sitt hem. 

När varje man tänker: min hustru är den bästa; och var hustru: 

det finns en god man, och det är min. 

När ungdomen åter har lärt att lyda det sjätte budet. 

När barn åter börjar visa lydnad och vördnad för de äldre. 

När man flitigare tar till bibeln än kortleken. 

När man betraktar sprit och tobak icke som vänner, utan som 

farliga fiender. 

När var och en rättar sina utgifter efter sina inkomster. 

När var och .en har ] ärt sig att se på dem som har det sämre 

och icke på dem som har det bättre för att bli nöjd med sin lott. 

När söndagen verklig.en blir Herrens dag. 

När var och en dagligen unnar sig en liten stund till samvaro 

med Gud. 

När man betraktar varje människa som sin broder. 

När var och en dagligen tänker: denna dag kan bli min sista. 

En ren tunga. 

En kvinna i Kina kom en dag 
till missionären och sade : »Kan 
jag inte också få lite av er under
bara medicin som renar tungan?» 

Då den förvånade missionären 
bad att fä närmare förklaring, be
rättade hon, att en av hennes 
grannar, som var känd för sin häf
tighet och sina fula ord, under en 
längre tid iegat på missionssjuk
huset. Men när hon kom hem igen, 

var hon alldeles förvandlad. Inga 
skällsord, inga fula or d kom mer 
över hennes läppar. 

»Jag vill också få tungan renad 
och vill be dig om den medicin 
som hon fått. » 

Så fick hon höra om den store 
himmelske läkaren, som hade 
makt att rena, inte bara tungan, 
utan hjärta och sinne. 
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Löna ont med gott. 

Allt vad I viljen att människorna skola göra 
eder, det gören I ock dem. 

Matt. 7: 12 

I dessa ord säger Jesus hurudan jag skall vara 
mot andra människor: jag skall vara sådan mot 
dem, som jag vill, att de skola vara mot mig. 

Jag själv vill att andra människor skola vara vän
liga mot mig. Då måste jag också vara vänlig 
mot aem. Om jag har talat illa om min nästa 
eller skadat henne på annat sätt, så vill jag gärna, 

att hon skaH förlåta 111ig. Därför måste ocks.å jag 
förlåta och glömma det onda som andra göra 

mot mig. Och jag skall vara god även mot dem 
som göra mig ont. 

Det är inte lätt att leva så. Jag kan det icke 
av min egen kraft. Jag måste söka Guds hjälp. 
Men om jag själv ärligt försöker och så ber Gud 
om hjälp, då lyckas jag. Och när jag hjälper 
andra och gör gott mot mina ·medmänniskor, då 

blir jag själv god, och då får jag Guds frid i 

mitt -hjärta. . 

Herre Jesus, hjälp mig att i dag försöka göra 
mot åndra såsom jag vill, att de skola göra mot 
mig. ·Amen. 
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Vår kristendomskunskap. 

Åttonde budet. 
0 m s a n n i n g o c h u p p r i k t i g h e t. 

Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 
Detta bud skyddar vårt goda namn och rykte. 

Ett gott anseende är till stor hjälp för en människa, men ett dåligt 
anseende skadar henne. 

Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende 
är bättre än silver och guld. Ordspr. 22: 1. 

Gud förbjuder oss. ljuga och tala illa om vår nästa. 
Gud befaller os.s att tala sanning om vår nästa och tyda allt till 

det bästa. 
Vi skola aldrig tala illa om någon. Kom ihåg, att även du 

har fel! »Bättre tiga än illa tala». 
Säg aldrig sådant som kan skada en annan. Tala aldrig om 

vad du fått veta i förtroende. Skvallra inte! 

Skryt, skrymteri och smicker är också osanning. 
Gud har behag till sanning i hjärtegrunden. Ps. 51: 8. 
Läggen bort lögnen, och talen sanning med varandra. Ef . . 4: 25. 
Dömen icke, så skalen I icke bliva dömda. Matt. 7: 1. 

Luthers förklaring. Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke 
beljuga, förråda, 'baktala .och illa berykta vår nästa, utan urskulda: 
honom, tänka och tala väl om honom och tyda allt till det bästa:.. 

Varom handlar detta bud? Vad vill budet värna om? 
Vad förbjudes? Vad befalles? Varför få vi inte skryta? 

Nionde och Tionde budet. 
0 m h j ä r t a t s r ä t t f ä r d i g h e t. 

Du skall icke hava begärelse till din nästas hus. 
Du skall icke hava .begärelse till din nästas hustru eller till något 

som tillhör din nästa. 
Gud vill i dessa bud skydda våra hjärtan för onda begärelser. 

Begärelserna i hjärtat leder till onda gärningar. Därför måste 
vi bekämpa det onda i oss och inte låta drifter och begär be
härska oss. Vi skola låta samvetet och Guds ord leda oss, så 
att själen blir stark och ren. (»En sund själ i en sund kropp.») 

Gud förbjuder oss att vara avundsjuka och missunnsamma mot 
andra. 

Gud befaller oss att kämpa mot alla onda begärelser. 
Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud. Matt. 5: 8. 

Luthers förklaring. Vi skola frukta och älsk.a Gud, så att vi icke 
listigt stå efter vår nästas ägodelar, utan vara honom behjälpliga, att 
han må behålla det som hör honom till. 

Varom handlar dessa bud? Vad värnar de om? Varför 
måste våra onda begärelser bekämpas? Vad förbjudes? 
Vad befalles ? 

Jesus sammanfattar våra plikter mot nästan i »kristendomens gyl
. lene regel» : 

Allt vad I viljen, att människorna skola göra eder, det skalen 
I ock göra dem. Matt. 7: 12. 
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Tagen på Eder mitt ok. 

Samla ihop fjädrarna! 
En kvinna hade en gång utspritt 

en lögnaktig historia om prästen, 
och ryktet gick ut över hela för
samlingen och långt därutanför. 
Ett halvt år senare blev hon sjuk. 
Hon kom då på andra tankar och 
gick till prästen och bad om för
låtelse. 

»Gärna förlåter jag eder», sade 
prästen vänligt. » M.en då ni verk-
· ligen gjort mig stor skada, måste 
ni ock uppfylla en önskan, som jag 
har.» 

Jo, det ville hon gärna. 
»Gå hem och slakta en svart hö

na, plocka av henne alla fjädrarna, 
också de allra minsta, och låt ingen 
gå förlorad! Lägg så fjädrarna i 
en korg och kom hit med dem! 

Gumman förstod naturligtvis 

inte vad prästen menade, men ef
ter ett par timmar kom hon med 
korgen full av svarta fjädrar. 

»Nu skall ni långsamt gå genom 
byn och strö ut några fjädrar vid 
vart tredje steg. Gå sedan upp i 
kyrktornet och skaka ut resten av 
fjädrarna däruppe. Kom sedan till
baka! » 

Gumman kom tillbaka efter en 
halv timme. 

»Gott, sade prästen vänligt, gå 
nu genom hela byn och samla ihop 
alla de utströdda fjädrarna i din 
korg. Men se till, att ingen fattas! » 

Kvinnan stirrade förskräckt på 
prästen och sade: »Men det är ju 
alldeles omöjligt! Vinden har re
dan fört de flesta vida omkring.» 

(Forts. på niista sida .) 
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Våra kyrkor. 

Ljusdals kyrka. 

Är det frivilligt? 

En man och hans hustru arbe
tade i sin trädgård. De hade 
bråttom för att allt skulle bli fär
digt till söndagen. - Prästen kom 
på besök och de hade ett gott sam
tal. Prästen beundrade den fina 
trädgården. 

Vid avskedet sade prästen: »Jag 
gläder mig åt att vi få mötas i 
morgon i kyrkan!» Mannen svara
de: »Jag måste passa kycklingar
na, så jag kan inte komma till 
gudstjänsten». »Men ni kan kanske 
be grannen · att se efter dem för en 
enda gång», sade prästen. 

När prästen hade gått, språkade 
man och hustru om saken. Hustrun 
tyckte, att prästen hade rätt. Man
nen ville helst stanna hemma och 
sade: »Det är frivilligt att gå i 
kyrkan! Jag vill bestämma själv. » 

* 

»Ja, ser ni, så har det också gått 
med de onda orden, som ni strödde 
ut den gången. Vem kan nu taga 
dem tillbaka så att de inte göra 
någon skada?» 

En ung man kom hem till sin 
mor en lördagskväll. 

»Var så god! », sade hon och gav 
honom ett kort, »det är inbjudan 
till gudstjänsten i morgon. » 

Den unge mannen tog kortet i 
handen och läste prästens namn. 

»Nej! » sade han, »jag kommer 
icke till kyrkan. Jag skall på cy
keltur. Jag bryr mig heller inte 
om gudstjänsten. Prästen talar 
alltid om synd, och det vill jag inte 
höra. Jag är ung och vill roa mig. » 

Modern sade: »Men det är inte 
vackert av dig att cykla ut, när de 
andra dövstumma samlas i kyr
kan. » 

Sonen svarade: »Många unga 
säger, att man behöver inte fjäska 
för prästen och gå i kyrkan. » 

Då svarade modern: »De unga är 
oförståndiga, när de säger så, min 

Så går det med många ord och 
his torier, som vi berätta om andra : 
små lätta, svarta fjädrar, som vin
den för vida omkring. V e_m kan 
samla dem igen? 
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Plan för daglig bibelläsning. 
September. 

1. Psalt. 73: 1- 12, 23- 38. Fräckh et 
och f r omhet. 

2. Psalt. 84. Herrens gärdar. 
3. Joh. 10: 1- 18. Den gode h erden. 
4 . Joh . 11: 20- 46. Lasarus uppväc

kelse. 

11 Sönd. e . T refaldighet. Sann och falsk 
rättfärdighet. Luk. 18: 9- 14. 

6. Joh. 12: 20- 36. Vetekornets lag. 
7. Joh. 13 : 1- 20. Fotatvagningen. 
8. Psa lt. 85. L and och folk under Guds 

n å d. 
9. Hes. 3 : 15- 21. Lärares s tora a n

svar. 
10. Hes. 7: 10- 23. Vredens dag. 
11. Hes. 18: 21- 32. Herrens lust till 

barmhärtighet. 

12 Sönd. e. Trefaldighet. Effata . Mark. 
7 : 31- 37. 

13. Hes. 37 : 1- 14. D e döda ben en fä 
liv. 

14. Hes. 43: 1- 12. Herrens n ya helge
dom. 

käre son. Man går inte i kyrkan 
för att fjäska för prästen. Utan 
man går i kyrkan för att höra Guds 
ord -- och för att få hjälp till att 
kämpa mot ·alla frestelser i var
dagslivet. » 

Är det frivilligt att gå i kyrkan? 
Ja, naturligtvis! Ingen kan tvinga 
oss till gudstjänsten. Men tänk på, 
att när den gode Guden vill samla 
oss i sin kyrka, vill han säkert, att 
vi kommer, ty han har en välsig
nelse att ge oss. Därför gör vi 
klokt i att lyda hans kallelse -
frivilligt! 

Liksom inget barn kan undvara 

15. Dan. 2: 27- 45. Fyra världsriken. 
16. Dan. 3 : 13- 30. Männen i den brin

nande ugnen. 
17. Dan. 6: 6- 23. Daniel i lejongropen. 
18. Dan. 7: 7- 18. Människosonens 

makt. 

13 Sönd. e. Trefaldighet. Vår nästa. Luk. 
10: 23- 37. 

20. Psa lt. 86. Under förföljelse. 
21. Hebr. 1: 1- 14. Gud har talat. 
22. Hebr. 3: 1- 13. Giv akt på Kristus. 
23. Hebr. 4 : 9- 16. Guds folks vilja. 
24. Hebr. 8: 1- 12. Det nya förbundet. 
2G. Hebr. 10 : 19-39. Avfall är dår-

skap. 

14 Sön d. e. Trefaldighet. Tacksamhet. 
Luk. 17: 11- 19. 

17. Hebr. 11: 23-40. Moses och a ndra 
bekännare. 

28. Hebr. 12: 1- 17. Under Guds aga. 
29. Hebr. 12: 18- 29. Det rätta Sion. 
30. Hebr. 13: 8- 25. Genom smälek till 

ära. 

sin mors kärlek, så kan inte heller 
någon människa undvara Guds 
kärlek. Och den möter oss i kyr
kan. 

Det barn, som avvisar mors kär
lek, sårar henne svårt. - Den 
människa som avvisar Guds kär
lek, bringar sorg till sin himmelske 
fader och utestänger sig själv från 
livets bästa välsignelse. 

Låt då Guds kärlek i Kristus Je
sus icke kalla på dig förgäves. 

Kom till kyrkan! Och var upp
märksam, när Ordet predikas! 

Ty det är Guds vilja att var och 
en av oss så gör. 
P . H . i Kirkeblad for de dövstummes 

menig hed. 

Tänk på! 

När du är ensam skall du tänka på dina fel. När du är sällskap 
skall du glömma andras. 

Säg icke allt vad du vet, men vet allt vad du säger. 
Tänker du två gånger innan du talar, skall du alltid tala desto bättre. 
Man lever frisk _ och lugn endast i sanningen. 



Gudstjänster i september. 
Stockholms distrikt 

L. 11. 
s. 12. 

F . 17. 
L. 18. 
s. 19. 
s. 19. 

F . 24. 
s. 26. 

Katrineholm Kyrkan kl. 3. 
Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 
Psalmer: 321: 1-2 (248); 367: 
1-2 (237); 314: 5- 8 (231); 
324: 3-4 (250). 
Sala, Kyrkan kl. 10. 
Norberg, Kyrkan kl. 3,30. 
Västerås, Domkyrkan kl. 1. 
Arboga, 'i'refaldighetskyrkan kl. 
6,30. 
Vånga, Kyrkan kl. 2,30. 
Norrköping, Hedvigs Kyrka 
kl. 3. 

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

L. 4 . 
s. 5. 
L Jl. 
s. 12. 
s. 19. 

Lunds distrikt 

Trelleborg, Kyrkan kl. 6. 
Ystad, Kyrkan kl. 1. 
Eslöv, Kyrkan kl. 4. 
Hässleholm, Kyrkan kl. 1. 
Jönköping, Kristine Kyrka kl. 
12,30. Nattvard. 

0 . 22. Hovmantorp, Dövstumhemmet,, 
kl. 3 ,30. 

S. 26. Nässjö, Kyrkan kl. 1. 
L. 2/10. Karlskrona, Förs.-hemmet, kl. 5. 
S. 3 /10. Nybro, Kyrkan kl. 1. 

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

Vänersborgs distrikt 

s. 5. 
s. 5. 
s. 5. 

s. 5. 

M. 6. 
T. 9. 
s. 12. 

s. 12. 
L. 18. 

s. 19. 

s. 19. 

s. 19. 

L. 25.· 
L. 25. 
s. 26. 

s. 26. 
s. 26. 

s. 26. 

Falkenberg, Kyrkan kl. 12,30. 
Halmstad, Dövstumfören. kl. 5. 
Ulric6liamn, Kyrkan kl. 2. 
(Swaren.) 

Borås, Förs.-hemmet kl. 5,30. 
(Swaren.) 
Laholm, Kyrkan kl. 10. 
Stenkyrka, Kyrkan kl. 11. 
M ellerud, Förs.-hemmet kl. 10. 
Nattvard. 
Bäckefors, Kyrkan 12,45 
Kungsbacka, Kyrkan kl. 4,30. 
Nattvard. 
Vänersborg, Förs.-hemmet kl. 
11. 
Falköping, Förs.-hemmet kl. 2. 
(Swaren.) 
Tidaholm, Kyrkan kl. 5,30. 
(Swaren.) 
Töreboda, Kyrkan kl. 11,30. 
Mariestad, Kyrkan kl. 3. 
Skövde, Pastorsexpeditionen kl. 
9. 
Karlsborg, Kyrkan kl. 12,30. 
Varberg, Förs.-hemmet kl. 1. 
(Swaren.) 

Halmstad, Dövstumför. kl. 5,15. 
(Swaren.) 

M. 27. Laholm, Kyrkan kl. 10. 
(Swaren.) 

L. 2/10. Lysekil, Kyrkan kl. 11. 
L. 2/10. Uddevalla, Förs.-salen kl. 5,30. 
S. 3 /10. Kungälv, Kyrkan kl. 2. 
S. 3 /10. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 

L . 
s. 
L. 
s. 

s. 
L. 
s. 
L. 

s. 

4. 
5. 

11. 
12. 

12. 
18. 
19. 
25. 

26. 

Hilding Bergfelt. 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 

Kil, Jv.-hotellet kl. 16,30. 
Arvika, Förs.-hemmet kl. 11. 
Falun, Förs.-hemmet kl. 18. 
Gävle, Dövstumskolan, barn-
gudstj. kl. 11,30. 
Gävle, Hel. Tref . . kyrka kl. 13. 
Sunne, Kyrkan kl. 15,30. 
Torsby, Kyrkan kl. 12,30. 
L indesberg, Förs.-hemmet kl. 
17,30. 
Kumla, Kyrkan kl. 13. 

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

VIGDA. 
Erik Adolf Eugen Eriksson och Evy Bir

gitta Forsberg, Stockholm, vigda i 
Storkyrkan den 8 augusti. 

Herren .Gud, som har stiftat äktenska-
pet, give dem nåd att besinna dess heliga 
förpliktelser, och låte sin välsignelse vi
la över varje redligt äkta förbund. 

AVLIDNA: 
Oskar Henrik Johansson, Örebro, den 26 

maj, 70 år. 

H erren läre oss att så betänka vår 
egen förestående bortgång, att när vi 
skola skiljas ifrån detta förgängliga li
vet, vi må vara beredda till en salig hä
danfärd. 

Anmäl förändrad adress till distriktets 
dövstumpräst eller till Diakonistyrelsens 
Dövstum vårdsråd. 

Om något nummer ej kommer göres an
mälan härom på samma sätt. 

Kom i rätt tid till gudstjänst. 

De Dövstummas Kyrkoblad 

utgives av Svenska Kyrkans 
Diakonistyrelses Dövstumvårdsrdd 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7 

Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943 


