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Jesus stillar stormen.
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Varför rädens I?
Och han steg i båten och hans
lärjungar följde honom. Och se)
då uppstod en häftig storm på
sjön) så att vågorna slogo över
båten; men han låg och sov. Då
gingo de fram och väckte honom
och sade: »Herre) hjälp oss; vi
förgås.» Han sade till dem: »l
. klentrogne) varför rädens !?»
Därefter stod han upp och näpste
vindarna och sjön) och det blev
alldeles lugnt.

Matt. 8: 23-2'6.

»I klentrogne, varför rädens I?»
Du tycker· kanske, att det var
underligt att lärjungarna voro rädda, då vågorna slogo över båten. De
hade ju · Jesus ombord hos sig.
Skulle de då frukta för storm och
vågor? De hade så ofta sett hans
kärlek och makt. Varför är de då
rädda? Skulle något ont kunna
hända dem, när Jesus själv var
med?
Nej, de hade intet att frukta.
Men deras tro var svag. Därför
tänkte de mer på vågorna än på
Jesu makt. Och de fruktade, att
de skulle förgås.
Men du som tycker att det var

underligt, att lärjungarna kunde
vara rädda, har du inte själv varit
rädd på samma sätt? När sorg och
nöd och bekymmer klappade på hos
dig, var · du då fortfarande frimodig? Tänkte du då: ja, sorgen och
nöden är stor, men Jesus är med
mig, hari känner mina bekymmer.
Han skall komma i rätt tid och
hjälpa mig ur den. Tänkte du så?
Eller fick ängslan och oro makt
över dig? Var det kanske så, att
Jesu ord' passade in också på dig:
I klentrqgne, varför rädens I? Hur
svårt ha inte också vi att vara frimodiga i olyckan! Hur svårt ha vi
icke att tro, att Jesus är med oss,
och att vi därför intet ha att
frukta?
Låt oss bekänna vår otro inför
Gud. Och låt oss vara flitiga att
bedja om nåd, så att vi kan hålla
fast vid, att Jesus är hos oss, även
när det stormar omkring oss.
Käre .Herre Gud! Vår tro är
svag. Vi äro ofta rädda. Förlåt oss
denna vår synd. Giv oss din nåd,
att v.i kan förlita oss på dig, när
det ser mörkt ut omkring oss!
Amen.
Conrad Svendsen
i »Husandaktsbok».

Vår kristendomskunskap.
Vad Herren

~äger

om sina hud.

Jag, Herren di n Gud, är en nitälskande Gud) som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led)
när man hatar mig) men som gör nåd med tusenden) när man älskar
mig och håller mina bud.
Våra gärningar och dess följder äro såsom sådd och skörtl. Den
goda gärningen medför välsignelse och lycka. Men den onda gärningen medför förbannelse och olycka.
Faren icke vilse. Gud låter icke gäcka sig. .T y vad människan
sår) det skall hon ock skörda. GaL 6: 7.

Men om människan slutar med sin synd, ödmjukar sig inför Gud
och lyder hans bud, då vändes förbannelsens olycka i glädje och välsignelse.
(Forts. å sid. 64.)
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Conrad Svendsen

Den 9 september avled i Oslo
Pastor Conrad Svendsen i en ålder
av något över 80 år.
Conrad Svendsen var banbrytare
och föregångsman för den kyrkliga
dövstumvården i hela Norden. Och
därför stå vi med djup tacksamhet
inför hans livsgärning. Han var
den förste dövstumprästen och den
förste som tog sig an de vuxna dövstumma som behövde hjälp.
Conrad Svendsen började sin
gärning bland de dövstumma som
lärare vid Balchens dövstuminstitut i Oslo och kom snart att fatta
kärlek även för de vuxna, vilka han
började samla till gudstjänst. Då
de dövstumma - de »döve» säger
man i Norge - önskade sin egen
präst och han skulle hjälpa dem till
det, fick han själv anmodan att bli
det. Han blev så prästvigd 1893
och efter två år blev han präst för
hela Norges döve och började sina
långa och svåra resor över hela
landet.
Under abetet med att söka upp
dem upptäckte han ett stort antal
äldre, som aldrig fått någon undervisning och som ofta hade det mycket svårt. Han fick då till stånd ett
hem, »Hjemmet for döve» på Nord-

t

strand utanför Oslo, som sedan utökades med ett arbetshem å Sukke
i närheten av Tönsberg.
Pastor Svendsen var i många år
ensam dövstumpräst och fick först
1905 en medhjälpare - alltså samma år som Sverige fick sin första
dövstum präst.
Det är omöjligt att på några korta rader tolka allt vad Conrad
Svendsen betytt för dövstumssaken
i våra länder och för otaliga enskilda både dövstumma och hörande.
Hans »Husandaktsbok» har gått ut
i stora upplagor både i Norge och
Sverige och finner ännu tacksamma läsare. Det kan vara nog att
återge vad en av Norges främsta
dövstumma yttrade vid den högtidsgudstjänst som firades i våras
vid 50-årsminnet av Conrad Svendsens prästgärning, att många voro
de, för vilka Conrad Svendsen öppnat hjärtats öron för frälsningen
genom Jesus Kristus och som nu
välsignade honom - både bland
dem som har gått bort och bland
dem som leva kvar.
I sanning: väisignad är hans
livsgärning för hela Nordens dövstumma.
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Gud är sträng mot den olydige. Gud är god och kärleksfull mot
den lydige.
Hur lyder kristendomens gyllene regel? Vad blir följden
av den goda gärningen? Den onda? Hur kan förbannelsen
vändas till välsignelse.

Lagens nytta.
Lydnad för Guds bud medför välgång för både den enskilda människan och hela folket.
Om alla människor levde i kärlek till varandra och alltid
gjorde det rätta, såsom Guds bud befaller, skulle livet i vårt
samhälle och förhållandet mellan jordens folk bli helt annorlunda och bättre. (Man har kallat 10 Guds bud »de pelare på
vilka hela vårt samhällsliv vilar».)

Gud lovar sin nåd och allt gott åt dem som lyda hans bud.

(Luther.)
Men lagens största nytta är att den lär oss känna och ångra vår
synd och driver oss till Kristus.
Så har lagen blivit vår uppfostrare till Kristus.

Gal. 3: 24.
Vi kunna icke själva, av vår egen kraft, hålla Guds bud. Ty synden
hindrar oss att göra det rätta.
Synden.
Synd är olydnad mot Gud.
Synd uppkommer genom frestelse.

Frestelsen består däri, att det onda framträder i en lockande och
tjusande gestalt, så att det ser ut som något gott eller något som
in te är farligt.
Frestelsen kan komma dels inifrån oss själva, från »vårt eget
kött», dels utifrån, från onda människor (»världen»). Bibeln
talar även om en ond andemakt ( »djävulen»), som frestar och
förför.

Från hjärtat komma onda tankar. Matt 15: 19.
Vaken och bedjen, att I icke kommen i frestelse. Anden är
villig, men köttet är svagt. Matt. 26: 41.
Synden är av olika art. Människan har lätt för att göra det
onda men svårt för att göra det goda. Detta kallas arvsynd.
När vi veta vad Gud befaller och vad Gud förbjuder, men
ändå gör det orätta, begå vi en uppsåtlig synd. Men om vi
synda utan att förstå att det är en synd, eller i hastigt mod, j
»överilning», begå vi en ouppsåtlig synd.

Vi synda icke iblott då vi bryta mot (överträda) Guds bud, utan
också om vi inte bry oss om (underlåta) att göra Guds vilja.
Den som förstår att göra vad gott är, men icke gör det, för
honom bliver detta till synd. Jak. 4: 17.
Vad medför lydnad för Guds bud? Vad är lagens största
nytta? Vad hindrar oss att göra det rätta?
Vad är synd? Hur uppkommer synden? Varför är frestelsen så farlig? (Varifrån kommer frestelsen? Vad är arvsynd. Vad menas med uppsåtlig synd? Ouppsåtlig synd?)

Vad betyder det att underlåta att göra Guds vilja?
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Nils och hans kamrat.
Av Pastor Conrad Svendsen.

Nils var lapp, omkring 40 år
gammal. Jag träffade honom uppe
r i Finnmarken vid Norges yttersta
gräns. Han var dövstum och hade
aldrig fått någon undervisning.
Men han var förståndig och livlig
och använde en del tecken till sina
närmaste. Och då jag började
teckna till honom, kom vi snart i
livligt samspråk. Han berättade om
arbetet på åkern, om fisket på
sjön, om sina renar, som han skötte om vintern när han låg i tält
uppe på fjället i vinterkölden.
Hans ansikte strålade av glädje
över att träffa någon som förstod
allt han berättade. Men då jag
skulle gå, blev Nils allvarlig, och så
föll han plötsligt på knä framför
mig och gjorde tecken för knäfall
och nattvardskalk. Det skulle betyda, att han gärna ville gå till
Nattvarden. Vad var orsaken till
denna önskan? Han hade ju icke
fått någon undervisning och visste
. ingenting om Gud. Orsaken var
nog den, att han kände oro i sitt
hjärta. Det var något han längtade
efter. Han förstod icke, vad det
var - men han hade sett andra gå
till Nattvarden. Han hade sett, att
deras ansikten lyste av glädje, när
de fick Sakramentet, och så tänkte
han: om jag finge gå till Nattvarden, då bleve också jag glad.
Det var med sorg jag måste säga honom, att han icke kunde få gå
till Nattvarden, därför att han icke
hade fått någon undervisning. Men
när jag sagt det, började Nils gråta. Då sade jag till honom : »Snart
kommer snön, och när snön är borta igen, då kommer jag tillbaka. Då
skall jag berätta för dig om Gud,
och ·då skall du få gå till N attvarden. » Och Nils blev hjärtligt glad.
Nästa vår reste jag åter till
Finnmarken och jag kom till plat-

sen just den dag, då snön gick bort
på allvar. Och den dagen kom Nil~
till prästgården. Så kunde undervisningen begynna. Det hade kommit ännu en dövstum, en stilla, förståndig man, närmare 50 år gammal. Han var också lapp och hade
heller aldrig gått i skola.
Undervisningen började med att
jag . pekade på bordet i skolsalen
och gjorde tecknet för hyvla. De
nickade genast, gjorde tecken för
skägg och pekade åt söder: en man
söderut hade gjort det. Jag pekade
på mina kläder, visade dem min
klocka. Ja, kläderna hade en med
skägg vävt, och klockan hade en
med skägg satt samman av små
små delar. Så pekade jag på en
hund. De förde handflatorna nära
tillsammans och avlägsnade dem
från varandra igen; det var hundens historia. Jag försökte peka
uppåt - då tänkte de, att jag ville
säga, att det gick någon på vinden.
Då gick vi ut. Jag tog upp ett sädesstrå. De gjorde genast tecken
för en man, som sådde säd och så
växte det. Jag försökte åter peka
upp mot himmelen för att få dem
att tänka på Gud; men de menade,
att jag talade om solen och sade:
sol, varm. Så försökte jag . på
många andra sätt, men jag kom
ingen väg. Jag måste skicka hem
dem för den dagen.
På natten fick jag en ny tanke.
Det fanns i prästgården en gipsfigur, och den tog jag med mig till
skolan nästa dag. Jag pekade på
den, och de sade: en med skägg
sydpå har gjort den. Ja, sade jag.
Så gick vi ut, och jag gjorde tecken
för himlavalvet och pekade uppåt
och sade genom tecken: Däruppe
en man; han gick ned till jorden;
han tog en klump jord och gjorde
en kropp av jorden; han böjde sig

66

ned över kroppen och blåste genom
dess näsa (1 Mosebok 2: -7 ). Då
blev jordkroppen förvandlad till en
människokropp och hjärtat började
slå. »Ah!» sade båda i stor förundran. Så bad jag dem att blåsa på
gipsfiguren, så att också den skulle
få liv. Men bägge skakade på huvudet: nej, det kan vi icke. Så förstodo de: mannen som bor där i
himmelen är mäktigare än oss alla.
Sedan berättade jag för dem om
Jesus, hans liv och hans gärning på
jorden. Det var särskilt Jesu kärlek och helighet, som jag ville förklara för dem. Och de började förstå, att Jesus var kärleksfull och
ren. De började också förstå, att
det fanns något som hette synd,
olydnad mot Gud.
Och så en dag började jag tala
om dem som hade syndat. Då började de själva berätta - icke om
sig själva utan om andra. Mannen
där borta på gården drack sig ofta
full, han där på andra sidan var
häftig och oregerlig o. s. v. Men
när jag pekade på dem själva, då
klappade de sig på kinden: de voro
så snälla så. Jag försökte nämna
enskilda synder; men nej, det var
andra som gjorde så; de själva vo- ro bra.
Då visade jag dem en liten bok
och sade, att Gud hade en stor bok
uppe i himmelen. I den boken hade
vi alla var sin sida. Vårt namn stod
överst på sidan. Nu hade Gud sett
oss från det vi voro små barn, och
allt som vi hade gjort fanns uppskrivet i boken. Men då var det
slut med deras tal om andras synd.
Då fick de nog av sina egna onda
gärningar. De förstod, att när Gud
hade sett allt de hade gjort och
skrivit upp det i sin bok, då hjälpte
det inte att säga: nej, vi ha icke
syndat, vi äro goda. De förstodo,
att de hade syndat mot Gud. De
kände, att de voro skyldiga, och de
blev innerligt bedrövade.

Nästa dag då de kommo tillbaka,
var allt hos dem liksom bara ett
enda rop: vad skola vi göra? Finns
det någon hjälp för mig, som har
syndat emot Gud?
Och då kunde jag berätta för
dem om hjälpen. Jesus hade förut
varit i himmelen, _han var Guds
son. En dag hade han börjat bläddra i Guds bok. Han hade sett på
den första sidan, att den människa,
vars namn stod där, hade syndat
många gånger. Och Jesus blev bedrövad, ty han visste, att den som
hade syndat, han var olycklig och
skulle fortfara att vara olycklig.
Och Jesus hade bläddrat vidare i
boken och sett synd, synd på alla
sidor, alla voro olyckliga, och Jesus
blev mer och mer bedrövad.
Så berättade jag för dem, att Jesus hade tänkt på, hur han skulle
kunna hjälpa människorna. Och
han hade gått till sin fader och
sagt, att han ville ta människornas
synd på sig som sin egen skuld, och
att han ville lida, för att de skulle
slippa.
Och så hade Jesus kommit ner
till jorden. Han hade burit synden
och skulden ända till han hängde
på korset och dog där. Då var synden sonad, och Guds fadersfamn
var öppen mot oss.
Och nu var det så, att när en
människa bekände sin synd mot
Gud och bad Gud om förlåtelse, då
slogs den människans sida i boken
upp, och allt det onda, som stod där
blev utstruket. Synden var förlåten
och Guds ansikte lyste mot den
människan.
Och vad gjorde då mina två dövstumma? Jo, de talade enfaldigt
till Gud om sin synd. De bad honom stryka ut synden. Och deras
hjärtan fylldes av en stor glädje.
Så fick Nils och hans kamrat gå
till Nattvarden. Och så lyckliga
nattvardsgäster har jag sällan sett.
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Plan för daglig bibelläsning.
Oktober.
1. r Psalt. 88. Klagosång i svåraste li-

17.

dande.
Psalt. 90. Evigheternas Herre.

18.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

15 Sönd. e. Trefaldighet. Mikaels
dag. Barnen och änglarna. Matt.
18: 1-10.
Joh. 14: 15- 31.
Hjälparen, den
Helige Ande.
Joh. 15: 1-17. Vinträdet och grenarna.
Joh. 15:18-16:15. Hatets ande och
sanningens ande.
J oh. 17: 1-26. Kristi översteprästerliga förbön.
Psalt. 92. Lovsång till den Högste.
Hosea 11: 1-11. Guds hjärtelag.

16 Sönd. e. Trefaldighet. Fria från
döden. Luk. 7: 11-17.
11. Hosea 14: 2- 10. Omvändelse och
ny nåd.
12. Joel 2: 21-32 . Gåvor från Gud.
13. Joel 3: 9-21. Sions återupprättelse.
14. Amos 5: 12-24. Den fattiges rätt.
15. Amos 6: 1-11. Sorglöshetens sorgliga slut.
16. Amos 8: 9~14.
Själens
svåra
hunger.
10.

VIGDA.
K arl Folke Wallenthin och Edit Maria
Eriksson, Motala, vigda i Vinnerstads
kyrka den 4 september.
Karl Emanuel Eriksson, Karlsborg, och
Nanny Inga-Maj Axelsson, N. Solberga, Småland, den 18 sept.
Stig Wilhelm Jakobsson och Innocent
Nycander, Stockholm, vigda i GustafAdolfskyrkan den 25 september.
11 rr n Gud, som har stiftat äktenskapet give dem nåd att besinna dess heliga förpli7ctelser, och låte sin välsignelse
vila öv r varje redligt äkta förbund.

Att tänka på!
Man lever frisk och lugn endast i sanningen.
Ett gott samvete är mer värt
än två vittnen.
Bättre en ärlig fiende än en
tvetydig vän.
För att förarga andra skada vi
mången gång oss själva.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

17 Sönd. e. Trefaldighet. Tacksägelsedagen. Luk. 19: 37--40.
Jona 3: 1-10. Staden som bättrade sig.
Obadja 12-21. En räddad skara.
Psalt. 95. Konungen bland gudar.
1 Petr. 1: 1-13. Ett levande hopp.
1 Petr. 2: 1-12. Hörnstenen Kristus.
1 Petr. 2: 13-25. Lydnad för Kristi skull.
18 Sönd. e. Trefaldighet. Vägen till
Guds rike. Matt. 22: 34-46.
2 Petr. 3: 1-18. Herrens tillkommelse.
1 Joh. 1: 1-10. Vandringen i ljuset.
Jakobs br. 5: 1-11. Rika och fattiga.
1 Joh. 4: 7-21. Gud är kärleken.
Jakobs br. 1: 1-27.
Levernets
gudstjänst.
Jakobs br. 3: · 1- 12. Tungans rätta
bruk.
19 Sönd. e. Trefaldighet. Trons seger. Matt. 9: 1-8.

AVLIDNA.
Karolina Olsson, Eda glasbruk, Värmland, den 29 juni, 71 år.
Hanna Mårtensson, Ystad, den 29 juni,
55 år.
Anders Johan Johansson, Sala landsförs., den 21 juli, 69 år.
August Alfred Löfgren, Mjölby, den 26
juli, 62 år.
Helmer Antonius Hedström, Skellefteå
landsförs., den 22 aug., 48 år.
Johan Fredrik Eriksson, Gävle, den 26
aug., 79 år.
Änkefru Klåra Spångberg, f. Flintberg,
Barensberg, östergötl., den 4 sept,
86 år.
Hans Jörgen Andersson, Uppsala, den
8 sept., 18 år.
Maja Stina Moberg, Sala, den 24 sept.,
94 år.
Du som näpste vindar vreda
Och till vila vågen bjöd,
Du kan frälsa än och freda
Från de stora djupens nöd.
Du från alla stormar för oss
Till en trygg och lycklig hamn
Om vi trösta på ditt namn.

(Sv. ps. 504: 4.

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

3.

s. 3.
L.
L.

s.

9.
9.
10.

M. 11.
T. 14.

Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 141: 2 (34); 142: 1-3
(35); 513 (622); 10: 5 (270) .
Södertälje, Kyrkan kl. 3 .30.
Valdemarsvi k , Kyrkan kl. 10.30.
Finspong, Slottskapellet kl. 5.15.
Motala, Kyrkan kl. 12.30. Där-

efter föreläsning.
Ödeshög, Kyrkan kl. 10.30.
Tierp, Nathanaelskyrkan kl.

L. 16.
s. 17.
s. 17.
F. 22.

11.30.
Norrtälje, Kyrkan kl. 12.15.
Broby, Funbo Kyrka kl. 10.
Upsala, Mikaelskapellet kl. 1.
Stockholm, Storkyrkans Kyrksal
kl. 7 .30. Församlingsafton, Pas-

L. 23.

Visby, Domkyrkan kl. 2.30.

tor Primarius Nystedt.
Thuresson.
L. 23.
L. 23.
S. 24.

Strängnäs, Domkyrkan kl. 10.
M almköping, Kyrkan kl. 3.
Nyl:cöping, S :t Nikolai Kyrka kl.
12.30.
F. 29. Asby, Kyrkan kl. 12.
L. 30. M.iölby, Kyrkan kl. 4.
S. 31. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
S. G. Svenfors.
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.

L u n d s d i s t r i k t.

L. 2.
S. 3.
L. 9.
S. 10.

Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 5.
Nybro, Kyrkan kl. 1.
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 6.
Kri.stiaJn.stad, Kyrkan kl. 1.

Nattvard.
F. 15. Ängelholm, Kyrkan kl. 6.
L. 16. Hälsingborg, Gustaf-Adolfskyr:kan kl. 6.
S. 17. Lund, Dövstumskolan kl. 9.30.
S. 17. Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
S. 17. Malmö, Västra Skrävlinge
Kyrksal kl. 4.
L. 23. Ljungby, Kyrkan kl. 3.
S. 24. Växjö, Domkyrkan kl. 1.
F. 29. Värnamo, Kyrkan kl. 3.30.
Nattvard.
S. 31. Vaggeryd, Kyrksalen kl. 2.
G. Bratt.

Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 2710.

L "'
L.
S.
S.
S.
S.
L.

Vänersborg, Förs.-hemmet
kl. 11.
Göteborg, Västra Skansgt. 1 B
kl. 4.30.
Varberg, Kyrkan kl. 1. N a tt-

S. 17.
S. 17.
S. 24.

vard.
S . 24.
M. 25.
L. 30.

Halmstad, Dövstumfören. kl. 5.
Laholm, Förs.-salen vid prästgården kl. 10.
Vara, Kyrkan kl. 12.30. Natt-

S. 31.

~Vänersborg,

vard.
Förs.-ihemmet

kl. 11.
S. 31.

Uddevalla, Förs.-salen kl. 3.
Hilding Bergfelt.

Kungälv. Tel. 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
F . 1.
L. 2.
S. 3.
S. 10.
S. 10.
L. 16.
S. 17.
L. 30.
S. 31.

Ljusdal, Förs.-hemmet kl. 15.
Hudiksvall, Förs.-hemmet kl. 16.
Gävle, Dövstumskolans biosal
r kl. 18. Film.
Örebro, Norra Förs.-hemmet kl.
9.30. Barngudstjänst.
Örebro, Norra Förs.-hemmet
kl. 11.
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 15.30.
Mora, Kyrkan kl. 13.
Arvika, K.F.U.M. kl. 19. Andakt

i samband med dövstumföreningens auktion.
Arvi ka, K.F.U.M. kl. 11. Därefter föreläsning av rektor
Zommarin.
Oarl-Ake Areskog.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.
Anmäl förändrad adress till distriktets
dövstumpräst eller till Diakonistyrelsens
Dövstumvårdsråd.
Om något nummer ej kommer göres anmälan härom på samma sätt.
Kom i rätt tid till gudstjänst.
ADRESSFÖRÄNDRING.
Dövstumkonsulenten i
Stockholms
distrikt, Hans Lundell, har nu adress:
Egron Lundgrens väg 9, Ängby, tel.
37 34 55.

V ä n e r s b o r g .s, d i s t r i k t.

De Dövstummas Kyrkoblad

2.
2.
3.
3.

utgives av Svenska Kyrkans

10.
10.
16.

Lysekil, Kyrkan kl. 11.
Uddevalla, Förs.-salen kl. 5.30.
Kungälv, Kyrkan kl. 2.
Göteborg, Domkyrkan kl. 4.
Borås, Förs.-hemmet kl. 11.
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30.
Alingsås) Förs.-hemmet kl. 5.

DiakonistyrelSes Dövstumvårdsrdd,
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.

Innehavare

av

utgivningsbevis:

Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943

