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No vember 1943.

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Detalj ur altartavla i Hälleberga Kyrka i Småland av Simon Gate.
Jesu bergspredikan.

Saliga äro de fridsamma,
ty de skola kallas Guds barn.
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Beredda eller icke?
Inkallelseordern hade kommit
plötsligt och oväntat. Vid soluppgången en regnig sommarmorgon
inlastade vi på järnväg för transport till någon av våra gränstrakter. Order på full stridsberedskap
hade kommit. Det betydde, att vi
voro fullständigt utrustade med
alla moderna vapen och stora förråd ammunition. För det långa tåget spändes två lokomotiv. På en
öppen vagn mitt i tåget stod en
luftvärnskanon uppställd, och männen på vagnen måste under hela
resan vara färdiga att genast skjuta, om så skulle behövas. Långsamt rullade tåget från stationen.
några anhöriga hade trots regnet
och den tidiga timman kommit för
att vinka farväl. Man hörde inga
glädjerop. Det vilade en allvarlig
stämning över det långa tåget med
dess många soldater och tunga
rustning. Varthän gick resan? Vad

skulle hända? Skulle man få återse hembygden en gång? Eller var
det sista gången man såg sina kära? Men vi voro ju fullt beredda,
fullt rustade! Ja, voro vi verkligen
fullt beredda på vad som kunde
hända? Det kunde ju gälla livet.
Nog var jag på ett sätt fullt rus tad. Präktiga kläder, stålhjälm,
bajonett och armepistol med skarp
ammunition, sovsäck och allt som
behövdes för fältlivet. Och i uniformens väi1stra bröstficka - närmast hjärtat - låg Fälttestamentet, den lilla vackra sold.a tbibeln.
Men ändå: när man ställdes inför
allvaret, så kände man, att man
icke var beredd, icke fullt rustad.
Det var så mycket, som man skulle
vilja ha uträttat. Så mycket, som
man skulle vilja ha ogjort. Ack,
att vi alltid vore beredda att möta
döden!

Om väder och vind.
Vi klagar på vädret. Antingen
är det för varmt och soligt eller
också för kallt och regnigt.
Precis som den där vingårdsmannen, som sade för sig själv:
»Ack, om jag bara en enda sommar finge ställa med vädret! »
Knappt hade han sagt det, så
stod där en underskön gosse vid
hans sida och sade:
»Din önskan skall gå i fullbordan. »
Hur glad blev inte mannen då!
Först lät han nu solen skina riktigt
varmt, sedan lät han det regna,
och så omväxlande, och enligt hans
tanke var det nu ett utmärkt väder, även för hans vingård.
När så hösten kom, voro myc-

ket riktigt alla vinrankorna fulla
med druvor, alldeles som han hade önskat, men - men - då han
smakade på druvorna, höll han på
att falla baklänges av förskräckelse, så förskräckligt sura ·voro de.
I detsamma stod den undersköne
gossen åter vid hans sida och sade:
»Se, o människa, din önskan är
uppfylld. Du har klokt fördelat
regn och solsken, men vinden har
du glömt. Därför skall människan
inte blanda sig i Vår Herres gör a.
Då gick mannen stilla hem och
lät Vår Herre åter styra och ställa
som han ville, och sedan dess har
han ofta fått gott väder och goda
druvor.
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Den stora skaran.
Och jag såg en stor skara stå inför tronen och
inför lammet.
Uppb. 7:9

Allhelgonadagen vill lyfta din blick upp till det
himmelska hemmet. I den stora skaran där känner
du igen en och annan: en gudfruktig far, en from
mor, en kristen vän_ Nyss levde de hos dig här på
jorden. Men nu äro de borta, nej, de äro riktigt
hemma. De leva evigt hos Gud. De ha slutat kam. pen. De ha segrat. De ha frid. De stå inför tronen
och tacka Gud med lossad tunga och öppnat öra.
Och de vinka till dig, att du skall komma med.
Käre vän: Skall också du en gång stå med i
den stora, vita skaran? Du kan lyckas. Och du

måste lyckas. Ett är villkoret: Du måste två dig
ren från synd i Lammets blod. Du måste hålla dig
nära din Frälsare, låta honom giva dig kraft att
kämpa~

Du måste vara flitig i bönen, flitig vid nattvardsbordet, flitig i kärlekens gärningar. Och så är
också du snart framme vid målet, hemma hos Gud
och alla dina kära, saliga vänner. Amen.
G. B.

-(_
9

Luffaren.
Då min far var pastor i Kumla som om den ogudaktige mannens
i Närke brukade det ofta komma samvete börjat vakna.
1uffare till prästgården. Och de
En lång tid därefter kom han
blev alltid väl mottagna, men mås- tillbaka och blev mottagen som
te alltid utföra något arbete, t. ex. vanligt. Men en stund efter det han
hugga ved eller rensa ogräs i träd- gått, kom jungfrun springande in
gården, innan de fick mat eller till far på expeditionen och talade
kläder. Dessa luffare påstås ha ett om, att mannen tagit med sig fars
slags teckenspråk, genom vilket de nya överrock, som hängde i tamtala om för varandra, hur de bli buren. »Det är tack för att han blimottagna i de olika gårdarna efter vit väl mottagen och fått mat och
vägen. Och därför är det inte svårt annat var gång han varit här. Boratt förstå, varför så många kom de inte en så fräck människa antill prästgården medan andra går- mälas för länsman, så att han fick
sitt rättvisa straff! »
dar aldrig besöktes.
De som en gång varit i präst»Är det länge sedan han gick? »
gården komma gärna tillbaka ef- frågade far lugnt.
»Nej då, bara en liten stund.
ter längre eller kortare tid. Far
brukade tala med dem om vikten Han satt kvar ovanligt länge i köatt söka frälsning till evigt liv ge- ket, sedan han fått mat och pasnom Jesus Kristus. »Gör man bara torn talat vid honom. Det såg ut
det», brukade han säga, »Så ord- som om han hade svårt för att ge
nar också livet upp sig så små- sig iväg. Det var som om han
ningom och man kan bli en lyck- grubblade på något. Och han svalig människa och en nyttig sam- rade knappt, när jag sade något åt
hällsmedlem och slipper ifrån allt honom. Det slog mig, att han hade
det onda och skadliga till kropp något rackartyg i sinnet. Och så
och själ, som följer med ett kring- föll det mig in att gå ut i tambuflackande liv. » Så fick far många ren och se efter ytter kläderna. Och
tillfällen att så goda frön i d~ vil- då fick jag se, att pastorns överrock var borta. »
sekomna männens hjärtan.
»Jag skall försöka hinna upp hoBland de luffare som då och då
nom»,
sade far, och reste sig och
besökte prästgården var en medelålders man, vars härjade ansikte gick.
»Tänker pastorn verkligen ge
tydligt vittnade om ett förspillt liv
i syndens slavtjänst. Far hade ett sig ut efter honom? » utbrast hon
särskilt intresse för honom - kan- förskräckt. Tror pastorn att han
ske därför att mannen tycktes vara godvilligt lämnar ifrån sig rocken?
en särskilt vilsekommen människa. Och vägen är ödslig och går geHur brått far än hade, tog han sig nom skogen, så ingen vet vad som
alltid tid att tala med honom. Han kan hända. En sådan där kan ju
talade varje gång allvarligt och göra vad som helst! »
länge med mannen om hans själs
»Anna kan vara lugn. Jag har
frälsning, och luffaren lyssnade för Gud med mig på alla mina vägar,
var gång alltmera uppmärksamt och då behöver jag inte vara rädd
till fars ord. Så småningom slutade för någonting! · Men säg ingenting
han alldeles med de elaka anmärk- till min fru. Hon blir bara orolig
ningar om kristendomen, som han i onödan för min skul . Hon tål ini början inte sparat på. Det såg ut te att bli uppskrämd. »

73
Och så gick far. När mor om en
stund kom och frågade efter far,
sade jungfrun bara, att han gått
ut. Och det var ingen osanning . •
M:e n den stackars Anna gick med
svår ångest i hjärtat. Borde hon
inte tala om hela sanningen, ·så att
någon av grannkarlarna kunde ha
skickats iväg att följa efter far?
Ur djupet av sitt hjärta bad hon
Gud att han skulle förhindra , att
det skedde en olyc~a.
Efter lång väntan såg hon far
komma gående - i sällskap med
luffaren! Sin överrock bar han på
armen. De gingo in på pastorsexpeditionen och far låste dörren.
Det dröjde länge innan de kom
ut igen. Men då var det inte svårt
att se, att en stor förändring hade
skett med den stackars mannen. •
Hela hans ansikte lyste av en stor
inre frid.
»Nu skall Anna koka litet extra

gott kaffe åt oss», sade far leende.
»Och plocka fram några extra goda kakor också. För nu skall vi ha
liksom litet festligt. Den förlorade
sonen fick visserligen ett mycket
finare mottagande en gång, när
han övergav sitt syndiga liv och
vände om hem igen med uppriktig
ånger och bön om förlåtelse -men vår vän här får nöja sig med
enklare efter våra små tillgångar.
Det viktigaste av allt är dock, att
han böjt sig inför Gud och bett
Honom om förlåtelse och kraft att
börja ett nytt liv. »
Det dröjde länge, innan luffaren
kom tillbaka. Men när han kom en
dag, då var det inte längre en stackars tiggare. Han hade lyckats
skaffa sig fast arbete och var nu
en ordentlig man, och - det bästa
av allt - han var en sann kristen.
. (Efter Valdemar Willen.)

Hit och dit.
Den gamle bonden sade omedvetet en stor sanning, då han talade om sin hund, som hade följt
efter skjutsen på en liten tur och
just kommit hem, men tycktes vara alldeles uttröttad, där han låg
i gräset, flämtande efter andan!
»Det var ej vägen, som tröttade
honom», sade bonden, »utan det
var det myckna springandet hit
och dit. Skjutsen har ej gått mer
än två mil, men hunden har
sprungit tio. Det fanns. ej -en trädgårdsgrind på vägen, utan att han
måste springa in och genomsnoka
hela gården. Inte en katt kunde
visa sig, utan att han skulle jaga
den. Inte en hund kunde han höra
skälla, utan att han skällde igen
och sprang runt i skog och mark.
Nej, det var icke vägen, utan det
myckna springandet hit och dit,
som tröttade honom.

Huru sanna äro ej bondens ord
då vi tänka på oss själva! Livets
verkliga plikter och bördor äro ej
så tunga att bära, men de långa
omvägarna, som vi själva hitta på
för oss, de tunga bördorna, som vi
i inbillningen belasta oss med, det
onödiga slöseriet med tid och kraft
på saker och ting, som vi ej behöva, göra oss så trötta och utslitna.
Många av oss äro lika den gamla
kvinnan, som sade, att hon haft
många prövningar i sitt liv, i all
synnerhet sådana, som aldrig kommit! Min vän, Gud är mäktig att
bevara dig från att stappla, att
leda dig på en rak väg och bevara
dig från detta springande hit och
dit, vilket suger märgen ur din
kraft och fäster många vilsna vä·
gars damm vid din själ.
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Vår kristendomskunskap.
S y n d e n s f ö 1 j d e r.
Synden är en makt, som griper människan fången. Hon syndar
åter och åter. Synden blir en vana. Tjuven fortsätter att stjäla.
Den som blir van att ljuga kan inte tala sanning. Den otuktige lever
ett allt dåligare liv, o. s. v. Synden gör henne till slav.
Var och en som gör synd, han är syndens träl. J oh. 8: 34.
Synden medför skuld, ty en människa har fri vilja och därför ansvar för det onda hon gör. Men skuldkänslan gör henne orolig, tar
bort hjärtats frid och förstör hennes gemenskap med Gud.
Synden medför straff. Den som syndar får lida samv etskval. Han
blir fördärvad till kropp och själ och kommer allt längre bort från
Gud.

'

Synden medför också ofta lekamligt lidande och nöd. Ibland fä
även andra människor lida för en annans synd. Fädernas missgärningar förorsaka barnen lidande.
De ogudaktiga få ingen f r id, säger Herren. Jes. 48: 22.
Den som på allvar försöker lyda Guds bud, han får erfara sin egen
svaghet och skuld och syndens fruktansvärda makt. Han känner
Guds dom över sitt liv. Fri från sin skuld blir man endast genom
förlåtelse. Fri från slaveriet under synden blir man endast om Gud
ger kraft att bryta bojorna. Alla behöva vi frälsning, befrielse, från
synden. Vi behöva Jesus Kristus, som ensam kan frälsa.
Om Sonen gör eder fria, så bliven i verkligen fria. Joh. 8: 36.
Om vi tro .på Kristus såsom vår hjälpare och Frälsare, få vi kraft
att leva ett gudfruktigt liv enligt Guds bud.
Hur kan synden bli en så farlig makt? Varför medför
synden skuld? Vad medför skuldkänslan? Vilka äro syndens straff? Hur kan man bli fri från sin skuld? Vad kallas befrielsen från synden? Genom vem ger Gud sin frälsning? Hur få vi kraft att leva ett gudfruktigt liv?
VIGDA.
Nils Arne Broström, Rättvik, och Kri13tina Viola Kohlström, Hamrånge,
vigda i Hel. Trefaldighets Kyrka i
Gävle den 3 oktober.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem nåd att besinna dess
heliga förpliktelser, och låte sin välsignelse vila över varje redligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Johan August Hall, Karlskrona, den 1
juli, 73 år.
Anders Bengtsson, Kvistofta, Skåne,
den 20 juli, 75 år.
Gustava Vilhelmina Ahrlin, Gävle, den
,23 aug. 65 år.
Grudd Mait Matsdotter, Sollerön, Dalarna den 16 sept., 91 år.
Gustaf Emanuel Råd, Sunne, Värm!.,
den 27 sept. 49 år.
Karl Johan Lundin, Fivelstad, östergötl., den 28 sept., 78 år.

Emmy

Lovisa

W estring,

Domnarvet,

den 23 okt., 65 år.
Här livet ofta tårar gav,
Men Gud dem alla torkat av.
Nu vid hans bröst
De finna tröst
Högt ovan död och grav.

(Ur Sv. Ps. 145: 2.)
FöRELÄSNINGAR.
Falun, Husmodersfören., d. 6 nov. kl.
16 och i Orsa, Järnvägshot., d. 7 nov. kl.

13. Fru Renner: »Ungdomen och tiden. »
Visby, d. 5 dec., efter Gudstjänsten.
Fru Vilma Pettersson: »Kina och dess
folk. » Film.
i
Nyköping, d. 12 dec., efter Gudstjänsten.
Katrineholm, d. 27 nov., efter Gudstjänsten.
Köping och Väst erås d. 21 och 22
nov. efter Gudstjänsten.
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Plan för daglig bibelläsning.
Nove mber.
1. Psalt. 96. Lovsång till världens domare.
2. Psalt. 99. Den trefalt helige.
3. Joh. 18: 1-14. Jesus förrådes och
gripes.
4. Joh. 18: 28-40. Inför Pilatus domstol.
5. Joh. 19: 17-42. Jesus dör och begraves.
6. Joh. 20: 11-31. Uppstånden från de
döda.
7. Alla helgons dag. H elgonen. Matt.
5: 1-12.
8 . Psalt. 100. Jubel i Herrens g å rdar.
9. Mika 4 : 1-8. Sions framtida storhet.
10. Mika 5: 1-9. Fursten i Israel.
11. Mika 6: 1-13. Herren håller rannsak a n.
12. N a hum 1: 1-15. Guds vrede och
g odhet.
13. H a b. 2: 2-14. Dom över förtryckare n.
14. Sänd. f. Domsöndagen. Vaksamh et.
M a tt. 25: 1-13.
15. Haggai 1: 14-2: 10. Det nya temp let s härlighet.
16. Sa k. 9: 9-17. Sions konung och folk.
17. Sa k. 11: 4-1 7. Ovärdiga herdar och

December.
1. Psalt. 103. Själen lov sjunger Herrens nåd.
2. Psalt. 104: 24-35. Naturen lovsjunger Skaparen.
3. Jes. 1: 1-9. Avfallna barn.
4. J es. 1: 10-20. Sann botfärdighet.
5. 2 i Advent. Tiden är fullborda d.
Mark. 1: 14-15.
6. Jes. 5:1-17. Herrens ofruktbara
vingård.
7. Jes. 5: 20-30. Ve över ogudaktigheten.
8. Jes. 6: 1-13. Guds förkrossande majestät.
9. Jes. 7: 10-25. Gud med oss trots
allt.
10. Jes. 9: 1-7. Den kommande fridsfursten.
11. Jes. 11: 1-12. Telningen frå n Isai
rot.
12.

3 i Advent. Hirnniel r iket tränger
fram . Matt. 11: 11-19.
Jes. 29: 8-19. Olika uppvaknande.
Jes. 35: 1-10. ödemarkens blomstring.
Jes. 38: 9-20. Lovså ng för frälsning.
Psalt. 116. Frälsningens bägare.
Psalt.118 : 15-29. Jubel i de rättfär digas hyddor.
Psalt. 121. Blick upp till bergen.

13.
14.
15.
16.
17.

får.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

M al. 2:17-3:7. Herrens dag är
nära.
P a lt. 102: 12-29. Sions stenar och
gru s.
Upp. 1: 1-20. Johannes på Patmos.
Dom söndagen.
Yttersta
domen.
Ma tt. 25 : 31-46.
Upp. 3: 1-13. Utplånandet ur livets
bok.
Upp. 3 :14-22. Varken kall eller
v arm.
Upp. 5 : 1-14. De sju inseglen.
Upp. 7 : 1-17. Den stora skaran.
Upp. 14 : 6-20. De som dö i Herren.
Upp. 21: 1-14. Ny himmel och ny
jord.
1 i Advent. Sanni ngens konung.
Joh. 18: 36-37.
Upp. 21: 18-22 : 5. Det nya Jerusalem.
Upp. 22: 8-21. Kom, Herre Jesu.

ARBETSKRETSENS FöRSALJNING
för ber.e dande av glädje och hjälp åt
g a mla och behövande dövstumma äger
rum Sveav. 36, fred. den 10 december.

18.

4 i Advent Bru dgurnmens vän. Joh.
3: 22-36.
Luk.1: 1-23. Änglabuds k a pet till
Sakarias.
Luk. 1: 26-38. Bebådelsen.
Luk.1: 39-56. Elisabet och Maria .
Luk. 1: 57-80. Johannes . Döparens
födelse.
·
Luk. 2: 1-21. Jesu födelse.
Juldagen. Ordet v art kött. Joh.
1: 1-14.

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

Annandag Jul. F ridsfursten v ä ck er
strid. Matt. 10: 32-39.
Psalt. 137: 1-6. Vid Babels floder.
Psalt.139. Herren omsluter människan.
Psalt. 146. Den p å litlige hjälpa ren.
Psalt. 147. Herren allena regerar.
Psalt. 150. Lovet i Guds helgedom.
De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
D iakonistyrelses Dövstumvå rdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.

Innehavare

av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

Gudstjänster i
november-december.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
November.
T . 2. Stockholm, Konfirmandmöte
kl. 7.30.
s. 7. Stockholm, Gustav Vasa Kyrka
kl. l. Därefter samling i Förs.salen. De som bo i Stockholms
omgivningar inbjudas särskilt.
Psalmer: 144: 1 (486); 579: 1
(654); 577 (660);· 144:7 (486).
L. 13. Eskilstuna, Klosters Kyrka kl 3.
L. 21. Köping, Kyrkan kl. 4.
s. 22. Västerås, Domkyrkan kl. 1.
Biskop Cullberg.
T. 23. Stockholm, Sofia Kyrksal kl.
7 .30. Förs.-afton.
L . 27. Katrineholm, Kyrkan kl. 3.
s. 28. Norrköping, Hedvigs Kyrka
kl. 1.
M. 29 . 'Kisa, Kyrkan kl. 1.15.
December.
S. 5. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 43: 1-3 (53); 41: 1-4
(51); 48 (- ); 55: 4.
S. 5. Upsala, Vindhem kl. 4.
S. 5. V isby, Domkyrkan kl. 2. Thureson. Därefter föreläsning.
L . 13. F inspo ng, Slottskapellet kl. 4.
S. 12. Nyköping, S :t Nicolai Kyrka
kl. 1. (Därefter föreläsning.)
L. 18. Mota la, Kyrkan kl. 5.30.
S. 19. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
S. 19. M.iölby, Kyrkan kl. 4.30.
S. G . Svenfprs.

Vesslevägen 7, Alsten, Tel. 25 43 31.
1
Lunds distrikt
November.
L. 6. Jönköping . ö. Förs.-hemmet
kl. 6.
s. 7. Eksjö, Kyrkan kl. 1.15.
L. 13. Nässjö, Kyrkan kl. 6.
s. 14. Älmhult, Kyrkan kl. 1.
T. 18. Malmö, Dövstumfören. kl. 7.
F. 19. Lund. Dövstumfören. kl. 7.
L. 20. Hälsing borg, Dövstumfören.
kl. 6.
s. 21. Hässlehol m, Kyrkan, kl. 2.
0. 24. Hovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 3.30.
L. 27. Kalmar, Domkyrkan kl. 6.
s. 28. Växjö, Domkyrkan kl. 1.

Under förra hälften av december månad sker· kallelse till gudstjänst genom
personlig skrivelse.
G. Bratt.

Vänersborgs distrikt.
November.
L. 6. Falköping. Förs.-hemmet kl. 6.
S. 7. Tidaholm, Förs.-hemmet kl.
11.30.
s. 7. Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10.
Swaren.
s. 7. Bäckefors, Kyrkan kl. 12.45.
Swaren.
L. 13. B engtsfors, Kyrkan kl. 2. Swaren.
S. 14 . Skara, Förs.-hemmet kl. 11.
s. 14. L i dköping, Förs.-hemmet kl.
2.45.
J
L. 20. Kungsbacka, Kyrkan kl. 2 .15.
S . 21. Kungälv, Kyrkan kl. 2.
s. 21. Göteborg, Domkyrkan kl. 4.
L. 27. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11.
s. 28. Borås, Förs.-hemmet kl. 11.
s. 28. Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30.
Nattvard. Swaren.
December.
S. 5. Halmstad, DövstU:mfören. kl.
11.30.
S. 12. Falköping, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 12. Borås, Förs.-hemmet kl. 3.45.
S. 19. öxnered, Dövstumhemmet kl.
2.15.
S. 19. Uddevalla, Förs.-salen kl. 5.30.
Hilding B ergfelt.

Kungälv. Tel 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
November.
s. 7. Nora stad, Kyrkan kl. 13.
i.. 13. H edemora, Förs.-hemmet kl. 16.
L . 20. Älvdalen, Sockenstugan kl. 16.
s. 21. Kvarnsveden, Prästgården kl.
13.30.
;
s. 28. Gäv l e, Dövstumskolan kl. 11.30.
Barngudstjänst.
s. 28. Gäv l e, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
December.
S. 5 . . Örebro, Norra Förs.-hemmet kl.
9.30. Barngudstjänst.
\
s. 5. Hallsberg, Kyrksalen kl. 13.
L . 11. Kil, Jv-hotellet kl. 16.30.
s. 12. Arvika, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
L. 18. F ilipstad, Förs.-hemmet kl. 16.
s. 19. Kristinehamn, Kyrkan kl. 13.
parl-Ake Areskog.

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
November.
S. 7. Östersund, Kyrkan kl. 1.
L. 13. Gellivare, Kyrkan kl. 12.
S . 21. Dorotea, Kyrkan kl. 1.
S . 28. Härnösand, Kyrkan kl. 4.
J. Lodin.

Dövstumskolan, Härnösand.

Hovsgatan 14. Tel. 27 10.
Nästa nummer utkommer til jul.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1943

