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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Hjortzberg i Koralpsalmbok fOr skolan_ 

Vi för korset ödmjukt falla, 
Där det dyra blodet rann, 
Och den kärlek vi åkalla, 
Som oss Jesus återvann. 
Ack, för Jesu död och pina, 
P1 äls oss, Gud, från nöd och kval . 
Låt oss sist ibland de dina 
Samlas i din fröjdesal. 

Sv. Ps . 157 : 3.i 
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För oss. 
I dikten »Hjältarna» berättar 

Karl Asplund om Atlantångaren 
Titanics dödsfärd då den samman
stötte med ett isberg. En av rädd
nings båtarna från den sjunkande 
oceanångaren var så tungt lastad, 
att den i den höga sjön skulle sjun
ka, om icke några frivilligt läm
nade båten. Styrmannen befallde 
därför att några måste hoppa i ha
vet, så att båten blev lättare. Men 
någon tänkte på sin hustru och 
sina barn. Andra tänkte på sin 
framtid eller på mor och far eller 
på den som bar hans ring, och de 
kunde ej förmå sig till att göra det. 
I dödsskräck såg man ut över de 
mörka böljorna, när styrmannens 
röst ånyo hördes: »Några måste 
lämna båten». 
»Då reste sig tre. 
Det var enkelt folk. 
Det var karlar fråri fjärde klass. 
Men kantiga drag och mödans solk 
På sin tarvliga resestass. 
De nickade buttert: 'All right', de tre, 
Och stego så över . bord. 
Men ingen i båten vågade se, 
Och ingen sade ett ord. 
Man teg högtidligt och huttrade blott, 
Men det var som man dunkelt känt, 
Att under den mörknande skyn man 

begått 

Ett jordiskt sakrament, 
Att under den mörknande skyn det lyst 
Och värmt genom isat blod 
En. altareld, som hjärtana hyst, 
Av flammande, heligt mod.» 

När de övriga i båten kom hem 
och återfingo sin lycka, kunde de 
med sanning säga: Allt detta äga 
vi, därför att dessa dogo för oss. 
Vi människor äro förenade i en 
underlig gemenskap. Vi kunna le
va för varandra, arbeta, lida, ja, 
dö för varandra. 

Så kan vi också få hjälp att för
stå betydelsen av det högsta av 
alla offerlidande, Kristi offerdöd 
på korset. Denna lag, som vi fin
na överallt i livet, att den ene kan 
lida och dö i stället för en annan 
och därmed rädda, frälsa honom, 
den kan hjälpa våra tankar att 
förstå korsets hemlighet: För oss. 
Aposteln bekänner sin enkla tro 
så: »Kristus dog för oss.» (Rom. 
5: 8.) 

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

Regementets kalk. 

För en tid sedan överlämnades 
till Västmanlands flygkår i Väs
terås de nattvardskärl, som förut 
tillhört Västmanlands regemente. 
De voro en gåva till regementet av 
Karl XII. I striden vid Poltava år 
1709, då · den svenska hären blev 
slagen, gömde fältprästen natt
vardskärlen i jorden på själva 
slagfältet, för att de inte skulle 
falla i ryssarnas händer. Prästen 
blev sedan förd till Sibirien, men 
då fångenskapen var slut, återvän
de han till Poltava och grävde 
fram nattvardskärlen och förde 

dem hem till Sverige. Carl Snoil
sky har berättat om händelsen i 
sin diktsamling »Svenska bilder», 
och Gustaf Cederström har målat 
tavlan på andra sidan. 

Nattvarden var en andlig kraft
källa för våra fäder i svåra tider. 
Vi behöver den nu också. Vi kun
na visserligen möta vår Gud på 
annat sätt genom att höra eller 
läsa Guds ord. Men Jesus vill i 
nattvarden mera direkt möta oss. I 
en norsk nattvardspsalm står det: 
»Räck mig, o Jesus, din kraftiga 
hand». Det sker i nattvarden. Den 
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Påskens glädje. 

Nu är passionstiden snart slut. För Jesus slu
tade lidandet med hans frimodiga ord på korset: 
"Fader, i dina händer befaller jag min ande". 
"Det är fullbordat". 

Skall världens lidande sluta i mörker eller i 
ljus? Och hur blir det med mitt eget lidande? 
Om Kristus får råda, då blir det ljus. Men utan 
Kristus blir det mörkt. 

För Kristus blev det en påsk med uppståndel
se och seger. Den som tror på Kristus, han vet 
varför det är påsk. Utan Kristus vet man inte, 
vad man skall göra nied påsken. Men då blir 
också hela livet mörkt. Då är livet bara att ar
beta, skratta, lida, gråta. Och så är det slut. 

Ar någon nöjd nied det? Nej, jag tror att vi 
alla längtar efter det som den kristna påsken 
förkunnar för oss: det eviga livets glädje. Men 
då måste vi tro på den levande Kristus, som 
genom sin frälsande kraft gör allt nytt. . 

Bed att du får möta den Korsfäste och Upp
ståndne. Då blir det ett nytt liv för dig, fyllt av 
Kristi frid. Amen. 



20 

kraftiga frälsarhanden räckes oss 
till hjälp och räddning. 

Vem får komma? Kanske bara 
de som kommit långt i tro och 
rättfärdighet? Nej, det är alldeles 
tvärt om. I dikten »Regementets 

kalk» låter Carl Snoilsky regemen
tets överste säga så till prästen om 
den sista nattvardsgången och 
striden vid Poltava: 

~> I gyllne regementsklenod 
Du räckte kring Dens dyra blod, 
Som bjuder rövaren till paradiset. » 

Och han fortsätter: 
~>Min tunga stammade Hans namn, 
Då klämd i övermaktens famn 
Jag såg min flock förblöda. » 

Det är det rätta sättet att gå 
till nattvarden, att såsom rövaren 
på korset säga: »J esus) t änk på 
migl » Och såsom en fattig syn
dare bedja: 

Jag kommer, Jesus, på c;litt bud, 
Men kläd mig själv i helig skrud, 
Min Herre och min Gud. 
Ikläd mig din rättfärdighet, 
Att jag må se din salighet. 

En ung · sjöman finner hamn. 
Det låg en pojke på magen där

uppe på berget och funderade. 
Nedanför låg staden, och där

utanför det stora vida havet. 
Kyrkspiran därnerifrån räckte 
högt upp i den ljusa rymden, ga
torna voro som -smala, vita band, 
och människorna, som skyndade 
fram och tillbaka på dem, syntes 
inte större än knappnålar. 

Han såg hamnen med skutor och 
tunga lastångare med rykande 
skorstenar och segelbåtar med 
vita, svällande segel. 

Och därbortom horisonten 
hela den vida fria världen! Pojken 
däruppe på berget lät sin blick sve
pa kring synranden. Hans bröst 
hade fyllts av en mäktig längtan. 
Ah, att få följa med dit bort, till 
andra sidan ha vet! Här var det ju 
alldeles som ett fängelse . Bara 
dessa gråa, enformiga berg, och 
så den lilla skräpstaden därnere! 
Och skolan och allt det andra, 
grått, och enformigt. Han hade 

gärna velat ge sig iväg redan nästa 
timme. 

Han var ännu för ung, hade 
mor och far sagt, och så skulle 
han gå och läsa först. Pytt, vad 
han var för ung! Fjorton och ett 
halvt år redan, han var sannerli
gen gammal nog. Han hade jämn
åriga, som va.rit på s jön ett helt 
år redan. 

Men han fick nöja s ig med att 
bara längta ut i världen. Och bara 
tänka på allt detta stora och märk
liga långt bortom horisonten, som 
väntade på honom. Nej, han mås
t e dit bort. Om han inte fick följa 
sin längtans maning,· skulle han 
fara ändå ... 

Han kände mer än någonsin leda 
vid skolan och läxor. I går hade 
han fuskat sig fram under histo
rietimmen. Han tänkte fuska sig 
igenom läxorna varenda . dag hä
danefter, som en protest mot att 
han skulle hållas kvar i allt detta 
tråkiga och enformiga. Sedan han 
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Bön om fred och försonlighet. 

Vi vänta med iver efter ett slut på den ohyggliga världs
kamp, som alltjämt rasar, nu på femte året. Vi se med oro 
fram mot slutuppgörelsen och vad därefter skall följa. Vi 
fråga oss med ångest, hur det skall kunna bli en fred i rätt
visa och försonlighet och god vilja. Ty jämsides med att kri
get blivit alltmera hårt och brutalt, synes hat, misstro och 
hämndlystnad allt mer gripa omkring sig. Också i vårt eget 
land, som hittills blivit så underbart skonat, kunna vi se 
sådant. 

Vi kristna böra ivrigt bedja Gud om en rättfärdighetens 
och kärlekens fred i världen. Särskilt tänka vi härvid på 
våra lidande nordiska broderfolk. 

Svenska Kyrkans biskopar anbefalla följande särskilda bön 
om fred, rätt och försonlighet på jorden. 

Fader i himmelen. Du ser vår nöd. Vi tyngas av 
skuld för allt blod som utgjutits. Vi hava övergivit 
dig och vikit av från dina vägar. Men förbarma dig 
över oss. Väck oss till besinning och omvänd oss. 

Låt fredens dag äntligen uppgå för din olyckliga 
mänsklighet. Hjälp rätten till seger på jorden. Upp
väck försonlighet och god vilja. Giv vilja och förmåga 
att bistå de många som lida. 

Bevara vårt fosterland. Vårda dig i nåd om våra 
älskade broderfolk i deras nöd och betryck. Du en
sam är vårt skydd och vår frälsning. 

Hör oss, ~ilde Herre Gud. Amen. 

blivit konfirmerad skulle ingen 
·makt i världen kunna hålla honom 
kvar längre. 

Far hade talat med konsul Våg
man om att Olov skulle få följa 
med ett av konsulns skepp. Kon
suln hade lovat. Han trodde det 
kom att bli med Palemona, som i 
höst skulle gå på Sydamerika. 

Palemona - den finaste skutan 
i hela hamnen! När Palemona låg 
vid kajen, var det som om det stått 
ett särskilt slömmer över hela 
hamnen. Det var ju alldeles som 
en saga, · att han skulle få följa 
med Palemona. 

Om sex månader skulle han re
sa - långt bort i härligheten. 
Tänk, runt Kap Horn - på andra 
sidan om jordgloben! De gamla, 
trasiga skolböckerna skulle han nu 
snart vara kvitt. Och mor som grät 
för att de inte hade råd att låta 
honom studera! Han hade inte ve
lat studera, om han så ägt hela 
högar med guld. Aldrig skulle han 
ta i en bok mera! När livet var 
fullt av äventyr, märkligare än 
något av dem man fick läsa om i 
bok. Och då man därute hade mer 
att lära än i alla dessa gamla dum
ma läxböcker tillsammans! 
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Det var i alla fall synd om dem 
som voro tvingade att gå här 
bland dessa små hus i hela sitt liv. 
Han kände nästan medlidande 
med dem. Visst skulle han skriva 
ibland. Först och främst till mor 
naturligtvis. Mor skulle få det för
sta brevet han skrev där bortifrån. 
Och när han kom hem från första 
turen, kanske han hade så myc
ket pengar, att han kunde bygga 
en altan på »Gyllenborg», deras 
lilla hus i utkanten av staden -
en sådan hade mor önskat sig så 
länge. 

Olov ·tänkte på allt detta, när 
han låg däruppe på berget · för att 
läsa på »prästläxan». Han fick 
fram psalmboken och läste: 

Han är den oss haver skapat 
sig till folk och fosterf år : 
frälsat det som var förtappat 
och är den som med oss står, 
vill oss äntligt föra in 
uti himlaglädjen sin. 
Han läste det flera gånger. Nu 

kunde han det. Här behövde han 
då åtminstone inte fuska. Förres
ten, fuska för prästen! Nej, så 
tarvlig var han då inte! 

Han lade ifrån sig boken och 
vände blicken ner emot staden. -
Nu gick solen ner och lyste bara 
längst ute på de yttersta skär~n. 
Havet hade blivit alldeles stilla. 
Det började sjunga i Olovs sinne: 

- vill oss äntligt föra in 
uti himlaglädjen sin. 

Atta månader senare låg en 
yngling på femton år i en stor sal 
på ett sjukhus i Valparaiso, -
»Skandinaven» kallades han och 
ingenting annat. 

Det var samme yngling, som 
legat däruppe på berget en strå
lande sommardag och längtat ut i 
världen. 

Här låg han nu. Det ljusa håret 
klibbade vid pannan, fuktigt av 

svett, och hans blåa ögon stirrade 
ut mot den djupblå rymden. 

Han hade blivit sjuk ett par 
dagar efter ankomsten till Valpa
raiso. Det var någonting i magen. 
Det gjorde inte så värst ont till 
att börja med, men han orkade 
inte vara uppe. Då gick det runt 
för ögonen på honom. Några dagar 
hade han legat i sin koj, men så 
hade de fört honom hit. · 

Kaptenen och de båda styrmän
nen hade varit uppe hos honom fle
ra gånger. Han hade aldrig tänkt 
annat än att han skulle bli bra 
igen och få följa med på nya fär
der. Men i går kväll hade kapte
nen talat om, att nu kunde de inte 
ligga här längre, nu måste de resa. 
Och så hade kaptenen tagit ho
nom i handen och sagt: 

- Du får leva så väl, tills vi 
ses igen då. Så hade han hastigt 
tryckt Olovs hand och avlägsnat 
sig mot dörren. Där hade han vänt 
sig om och vinkat åt Olov, och 
så var han borta. Och nu var Olov 
alldeles ensam i den stora staden 
många tusen mil hemifrån. Han 
hade känt det så överväldigande 
ensamt och ängsligt. Han hade 
gråtit, och de hade gett honom 
droppar, så att han somnat. Då 
han vaknat, hade de vita sängarna 
och den blå rymden varit där igen. 
Och Palemona hade gått, och han 
var ensam, ensam över all beskriv
ning i ett avlägset, vilt främman
de land ... 

Det tjänade ingenting till att 
gråta - då kom bara sjuksköter
skan och talade en mängd ord, 
som han inte förstod. Om han ändå 
varit litet flitigare i skolan, så att 
han kunnat något engelska! 

Nu var det tre veckor sen han 
kom hit till sjukhuset, och det ha
de varit långa veckor. Det var inte 
alldeles så han tänkt sin utfärd i 
den stora vida världen. Resan hit 
hade visserligen varit rolig, fast 
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Budskap om söndagshelgen. 
Svenska biskopsmötet och ledarna 

för de kristna samfunden i vårt land 
ha gemensamt utsänt följande bud
skap. 

Den kristna söndagen har varit och 
är till stor välsignelse för vårt folk. 
Den skänker vila åt den trötte. Den 
ger själen stillhet inför Guds ord. 
Den är framför allt den gemensam
ma gudstjänstens dag, då Guds ord 
och sakramenten öppnar evangeliets 
glada budslmp. Gud vare tack för 
söndagens gå va! 

Skall denna gåva, ett dyrbart arv 
från li:ristna fäder, också bli våra 
barns egendom? Den är allvarligt 
hotad. Herrens dag har nu för stora 
skaror i vårt folk blivit en dag med 
oroligt jäkt, slöhet eller he·tsigt nö
jesliv. För allt färre har den förbli
vit den helgade stillhetens och till
bedjans dag. Detta är en allvarlig 
fara för vårt fofäs andliga hälsa och 
ett hot mot det bästa i vår kultur. 

Därför ville vi allvarligt uppmana 
alla att rätt använda den luistna sön
dag,en. Alla som vilja vara kristna 
må betänka sin plikt att med ord och 
exempel söka stärka medvetandet om 
söndagshelgdens vikt och det kristna 
gudstjänstlivets omistliga värde. 

Vi vädja till stat och samhälle, till 
föreningar av skilda slag, till skolor 
och hem att bättre än hittills respek
tera och värna söndagens helgd. Vi 
mana envar enskild, som vill vårda 
det kristna arvet, att betänka sitt 

inte alldeles så som han drömt om, 
när han låg och längtade på berget 
därhemma. Det hade blivit storm 
på Nordsjön, och han blev sjö
sjuk. I London hade han till sin 
besvikelse inte fått lov att gå i 
land ens. Det hade varit storm i 
Biscayabukten, men till all lycka 
hade han inte varit sjösjuk längre, 
men ändå - ja, det var inte alls 
som han tänkt sig. 

ansvar i denna sak, och försöka bätt-
1·e förstå vad helgd och gudstjänst 
betyda för det kristna livet. Slut
ligen uppmana vi alla, som vilja räk
nas till den kristna församlingen, att 
värna om gudstjänsten och deltaga i 
dess firande. Må var och en på sin 
ort medverka till att Herrens l'yrka 
och församling genom ord och sakra
ment bliver uppbyggd ibland oss. 

- Ah, så sjuk han var - hans 
ögon fylldes med tårar igen. Han 
längtade hem, hem till mor, mest 
efter mor. - Jag vill hem - jag 
vill hem! jämrade han. 

Han som låg i sängen närmast 
invid vred på huvudet och såg på 
honom, annars var det ingen som 
brydde sig om honom. Ingen för
stod vad han sade och han kunde 
inte heller förstå dem. - Så 
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styggt av dem att resa sin väg med 
Palemona ! De kunde gott ha ta
git honom med hem; han kunde 
ju ha legat alldeles stilla i sin koj 
hela tiden. Det hade ju inte gjort 
någonting, om han haft det svårt 
ibland, när han vetat, att han kom 
närmare och närmare hem för var
je ny dag. 

Han längtade hem - en hem
längtan tusen gånger starkare än 
den längtan han en gång känt att 
få komma ut i världen. I London 
hade han fått ett brev från far. 

. Aldrig hade han varit ·så glad åt 
någonting som åt detta · t>.revet 
från far. Han orkade inte läsa det 
nu, men det var ändå på något sätt 
tryggt att bara få hålla det i han
den. Förresten kunde han det utan
till. 

Dagarna gingo, och han fick god 
tid att tänka. Han tänkte på kon
firmationen, strax innan han reste 
hemifrån. Han hade haft nya, 
svarta kläder. De voro litet för 
stora, men när han kom hem, skul-

le han nog fylla ut dem. Han tänk
te på psalmen, de sjungit vid kon
firmationen: »Milde Jesus, dem 
ledsaga på den väg dem förestår; 
låt ej världens kärlek draga dem 
ett steg från dina spår! » - Och 
så med ens erinrade han sig den 
dagen, han låg uppe på berget och 
läste över sin läxa. Den versen 
mindes han: 

Han är den oss haver skapat 
sig till folk och fosterfår, 
frälsat det som var förtappat, 
och är den som med oss står. 

Så gott det ändå var att komma 
ihåg den versen, just de orden! Ja, 
Jesus var här i Valparaiso också. 
Det var nästan som den gången, 
då han som liten låg i scarlakans
feber och mor satt hos honom och 
tröstade honom. Nej, han ville inte 
förebrå kaptenen för att de måst 
lämna honom kvar. Jesus var över 
hela jorden och hela himlen på 
samma gång, och han skulle nog 
hjälpa honom och se till att han 
inte led någon nöd. 



- Stanna hos mig, gode Jesus, 
för nu har jag ingen annan, bad 
han. Det kändes så tryggt och ro
fult. Gud är ju allsmäktig, och när 
man ber honom om något så kom
mer han. Nu var han här inne på 
sjuksalen hos Olov, hela tiden -;;,rar 
han här. Han skulle nog också 
hjälpa honom att komma hem igen. 
Det skulle bli så roligt, som ingen
ting annat. Hem till far och mor 
och syskon, som väntat på honom 
och som längtat så efter honom, 
och som han så mycket längtade 
att få återse. Och sen skulle han 
aldrig längta ut mera - bara vara 
glad och tacksam att få vara hem
ma ... 

Olov kände sig svagare, han 
hade med ens blivit så ytterligt 
trött. Men det var så tryggt och 
lugnt att få ligga med knäppta 
händer. 

- vill oss äntligt föra in 
uti himlaglädjen sin. 

Vår kristendomskunskap. 
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Ibland var det också, som om 
han redan var hemma hos far och 
mor och syskon, och Jesus var 
också där mitt ibland dem. Och 
när han inte längre var hemma, 
utan låg ensam här i sin säng i 
den stor.a salen i det främmande 
landet, då satt Jesus vid hans si
da. Och än åter voro de där alli
hop, far och mor och syskon och 
sutto hos honom, de hade kommit 
hit över det vida havet, och Jesus 
hade fört dem hit vid sin säkra, 
trofasta hand. 

Han dog den natten, »Skandina
ven», och nästa dag blev han be
gravd under en palm. Det var inga 
blommor på graven, och ännu 
mindre skulle det resas någon min -
nesvård på den, och det behövdes 
inte heller - han som här vilade, 
vilade tryggt och för evigt i Jesu 

famn. Efter D. Zwilgmeyer 
i Sveri.s/es k onfirmander. 

Andra artikeln (forts.) 

2. V a cl J e s u s f r ä 1 s a t o s s i f r å n. 

J esus är vår Frälsare; ty han har befriat o.ss från det onda: synden. 
döde·1?. och all ond kans makt. 

J esus frälsar från synden. 

När Jesus levd på jorden, blev han många människors Frälsare. 
Då människorna sågo Jesu helighet och renhet, förstodo de sin egen 
synd och ornnhet. M n Jesus visade dem också G-uds kärlek. Och när 
människorna ångrade sin synd fingo de förlåtelse. De blevo fria. Syn
dens bojor sprängdes. De fingo ny kraft att älska Gud och göra hans 
vilja. De blevo nya människor. 

Exempel: Jesus och Sackeus. Luk. 19: 1- 10. 

Människosonen har kommit för att uppsöka och f rälsa det som 
var förlora.t. Luk. 19: 10. 

J eRus gör detsamma i dag. Aven oss kan Jesus göra: fria från ·syn
dens skuld och straff, från syndens makt och vana. 

Jesus K ris tus är densamme i går och i dag) så ock i evighet. 
Hebr. 13: 8. 

J ns frälsar från döden. 

Alla människor måste dö. Men de äro ofta rädda för döden. 
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Jesus har själv kämpat med döden och besegrat den. Han uppstod 
från döden till evigt liv. Därför skola alla, som tro på honom, ickE' 
förgås i döden. De få leva med Kristus i evighet. 

En kristen behöver icke frukta för döden. Då Jesus fått frälsa från 
synden, kan han dö i frid. 

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han 
skall le'l1a, om han än dör. Joh. 11: 25. 

Herre, nu låter du din tjänare dö i frid, ty mina ögon hava 
sett din frälsning. Lu~. 2: 29. 

Jesus frälsar från all ondskans 'makt. 

Det onda är en farlig makt s!Om förstör vårt liv och gör det olyck
ligt. Jesus giver oss kraft att besegra frestelse och synd och allt ont. 
Och då det onda är besegrat ·äro vi frälsta och lyckliga. 

Varför är Jesus Frälsaren? Från vilka onda makter har 
Jesus befriat oss? 

Vad förstodo människorna när de mötte Jesus? Vad visade 
han dem? Vad finge de mottaga, om de ångrade sin synd? 
Vad medförde förlåtelsen? Kan Jesus hjälpa oss nu? 

Hur frälsar Jesus från döden? Varför kan en kristen dö i 
frid? 

Varför är det onda en farlig makt? Hur kan Kristus 
hjälpa oss mot det onda? 

Hurudana vi skola vara. 

Genom sitt liv har Jesus visat oss, hurudana vi skola vara. Han är 
när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden) när man älskar 
vårt exempel och vår förebild. Vi skola försöka leva såsom han levde 
och få samma sinnelag som han. Sv. ps. 392: 2. 

Lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat. 
Matt. 11: 29. 

Jesus - vår förebild. 

Jesus litade på Gud. 

Hans sista ord på korset: Fader, i dina händer befaller jag 
min ande. Luk. 23: 46. 

Jesus bad till Gud. 

Genom bönen fick han kraft. Men han bad inte bara för sig själv 
utan även för andra, t. o. m. för sina fiender. Fader, förlåt dem, ty de 
veta icke vad de göra. Luk. 23: 34. 

Jesus lydde Gud. 

Han beder: Icke vad jag vill, utan vad du vill. Mark. 14: 36. 
Han lär oss bedja: Ske din vilja. · 

Jesus var kärleksfull mot människorna. Men han bestraffade synden. 

Vad har Jesus lärt oss? Hurudan är Gud? Varför är Gud 
helig? kärleksrik? 

Hur visar oss Jesus, hurudana vi skola vara? Vad betyder 
det, att Jesus är vår förebild? 

Hur var Jesus i förhållande till Gud? I förhållande trn 
· människor? 
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Plan för daglig bibelläsning. 
April 

1. 1 Mos. 32: 22-31.. Jakobs kamp med 
Gud. 

2. Palmsöndagen. Det nya förbundet. 
Matt. 26: 17-30. 

3. 2 Mos. 3: 1-12. Den brinnande 
busken. 

4. 2 Mos. 12: 1-14. Påskhögtiden in
stiftas. 

5. 2 Mos. 14: 9-31. Räddningen vid 
Röda havet. 

6. 2 Mos. 33: 12-23. Moses beder att 
fä se Herren. 

7. Långfredagen. Jesu korsfästelse. 
Luk. 23: 32-43. 

8. 2 Mos. 34, 1-10. Moses på Sinai 
berg. 

9. Påskdagen. Kristus är uppstånden. 
Joh. 20: 1-10. 

10. Annandag Påsk. Marias möte med 
den Uppståndne. Joh. 20: 11-18. 

11. 1 Sam. 3: 1-10. Samuel hör, Herren 
tala. 

12. Mark. 1: 1-13. Botpredikanten vid 
Jordan. 

13. Mark. 1: 14-34. Evangelium predi
kas i Galileen. 

14. Mark. 2: 1-17. Dina synder förlåtas 
dig. 

Kurs för föreningsfunktionärer. 

Dövstumvårdsrådet kommer att den 
26-28 juni på Riis Herrgård anordna 
en kurs för föreningsfunktionärer. Pro
grammet upptar bl. a. föredrag om En 
förenings uppgifter, Sammanträdestek
nik, Möteskultur, Föreningsekonomi, 
Hur man ordnar mötesprogram (före
drag och studieämnen, film, praktiska 
övningar i att leda lekar och ordna 
annan underhållning). Vidare förekom
mer givetvis andakt och en Gudstjänst 
samt ett par föredrag av allmänt in
tresse. Riklig tid anslås till samvaro 
och diskussion över erfarenheter och 
önskemål betr. föreningarnas olika för
hållanden. 

Dövstumvårdsrådet lämnar allt fritt 
under vistelsen på Riis, men varje för
ening får själv bekosta resan. 

Rådet har inbjudit landets dövstum'
föreningar att sända en representant, 
om möjligt en yngre. Ett 15-tal delta
gare kan mottagas. 

15. 

16. 

17.~ 

18. 

19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
27. 
28. 

29. 

30. 

Mark. 2: 18-28. Jesu lärjungars 
glädje. 
1 sönd. e. Påsk. Herren uppenbarar 
sig vid Tiberias sjö. Joh. 21: 1-14. 
Mark. 3: 1-19. Onda anslag mot 
frälsaren. 
Mark. 3: 20-35. Missförstånd från 
alla håll. 
Mark. 4: 1-20. Såningsmannen. 
Mark. 4: 21-41. Mycket arbete och 
djup ro. 
Mark. 5: 21-43. Stark tro och tro i 
smyg. 
Mark. 6: 1-13. De tolv på prediko
färd. 
2 sönd. e. Påsk. Får utan herde: 
Matt. 9: 36-38. 
Mark. 6: 14-29. Johannes Döparen 
blir martyr. 
Mark. 6: 30-44. Det lilla räcker till 
många. 
Mark. 6: 45-56. Vågornas väg. 
Mark. 7: 1-13. Mot skrymteriet. 
M,ar}{. 7: 14-30. Den kananeiska 
kvinnan. 
Mark. 7: 31-37. Döva höra och 
stumma tala. 
3 sönd. e. Påsk. Att känna Gud är 
evigt ·liv. Joh. 17: 1-8. 

Vilketdera ? 

Det finns två sätt att börja dagen: 
med bön eller utan bön. Hur gör du? 

Det finns två sätt att använda Her
rens dag: du kan hålla den helig, och 
du kan hälla den ohelig. Hur gör du? 

Det finns två slag av människor: rätt
färdiga och orättfärdiga. Du tillhör en 
av dessa grupper. Vilken? 

Det finns två herrar, som vi kunna 
tjäna: Gud och djävulen. Du tjänar en 
av dem. Vilken? 

Fri från den sju1'dom som gör att jag 
vill döma andra blir jag inte på annat 
sätt än genom att dag för dag leva 
nära det kors, där Den barmhärtige li
der för de obarmhärtiga. (Nils Bolan
der.) 

Jag behöver själv möta en mild do
mare på den sista dagen. Må jag då 
vara mild mot andra de få dagar jag 
lever här. ( Olfert Ricard.) 
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Gudstjänster i april. 
S t o c k h o l m s d i s t r i k t. 

L. 1. Västerås, Domkyrkan kl. 3.30. 
Nattvard. · 

S. 2. Köping, Kyrkan kl. 1. Nattv. 
T. 6. .. Klinte, Kyrkan kl. 2. (Thures

son). 
F. 7. Stockholm, Jacobs kyrka kl. 

1. Nattvard. Psalmer: 76: 1; 
94; 187: 1-4 (150); 76: 8. 

S. 9. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 1. 
Psalmer: 102: 1-2; 106; 105; 
112: 7-8. . 

L . 15. Valdemarsvik, Kyrkan kl. 10.30. 
Nattvard. 

S. 16. Norrköping, Hedvigs kyrka kl. 
1. Nattvard. 

S. 23. Stockholm, Finska Kyrkan kl. 7. 
Församl.-afton. 

T. 27. Stockholm, Konfirmandmöte kl. 
7.30. . 

S. 30. Broby, Funbo kyrka kl. 10. 
S. 30. Upsala, Trefald.-kyrkan kl. 1. 

S. G. Sven/ ors. 
Vesslevägen 7, Alsten. 
Lunds distrikt. 

S. 2. Lund, Klosterkyrkan kl. 12. 

F. 7. 
s. 9. 
M. 10. 
L. 15. 
s. 16. 
s. 16. 

,Nattvard. 
Emmaboda. Kyrkan kl. 13. 
Nässjö. Kyrkan kl. 13. 
Älmhult, Kyrkan kl. 13. 
Kristianstad, Kyrkan kl. 17. 
Hässleholm, Kvrka.n kl. 13. 
Borgholm, Kyrkan kl. 13. 
(Bratt). 

S. 23. Mal mö, Dövstumfören. kl. 14. 
S. 23. Västervik, Kyrkan kl. 13 

(Bratt). 
L . 29. Ängelholm, Kyrkan kl. 18. 

Nattvard. 
S. 30. Lund. Dövstumskolan kl. 9.30. 

Barngudstjänst. 
0 a r l - A k e A r e s k o g. 

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 2. Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30, 

Nattvard. 
·s. 9. 

M. 10. 

M ., 10. 

s. 16. 
s. 16. 
L. 22. 

L. 22. 

s. 23. 
s. 23. 

s. 30. 
s. 30. 

Göteborg, 
Nattvard. 

Domkyrkan kl. 3, 
.. 

Kungälv, Kyrkan kl. 2.15, 
Nattvard. 
Uddevalla. Församlingssalen kl. 
3 (Swaren). · 
Borås, Caroli kyrka kl. 1. Nattv. 
Skene, Kyrkan kl. 4.45, Nattv. 
Strömstad, Kyrkan kl. 12, 
Nattvard. 
Grebbestad, Kyrkan kl. 3.45, 
Nattvard. 
Lyselcil, Förs.-h. kl. 12.30 · 
Göteborg. Domkyrkan kl. 3 
(Swaren). 
Halmstad, Kyrkan kl. 1, Nattv. 
Falkenberg, Kyrkan kl. 5.30, 
Nattvard. 

H. B e r g f e l t. 
Kungälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. 2. Storvik, Kapellet kl. 13. 
F . 7. Karlstad, Domkyrkan kl. 13.15. 

Nattvard. 
S. 9. Arvika, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
M. 10. Kil, Järnvägshotellet kl. 10. 
L. 15. Lindesberg, Kyrkan kl. 15. 
S. 16. Kopparberg, Kyrkan kl. 13. 
L. 22. Nora, Kyrkan kl. 16. 
S. 23. Kumla, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
S. 23. Falun, Kyrkan kl. 14.30. (Kom-

minister Lund.) 
L. 29. Rättvik, Kyrkan kl. 16. Nattv. 
S. 30. Mora, Kyrkan kl. 13. Nattvard. 

I v a r S v e n n a s. 
Änggatatl 33, Örebro. 

FöRELASNINGAR. 
Hedemora, Sterners pensionat d. 22 

april kl. 18.15 och i Borlänge, Förs.
hemmet, d. 23 april kl. 14.30. Dövstum
lärare Schyberg: »Frän blosset till den 
moderna glödlampan». Film. 

AV LIDNA. 
Fru S<"!1tna: Eugenia Fred, f. Stenberg, 
. . Vallby, Uppland, den 18 febr., 72 år. 
Karl Adolf Wetterberg, Håbo-Tibble, 

Uppland, den 10 mars, 89 år. 
Änkefru Edla Josefina Charlotta Ny

berg, f. Ekström, Visby, den 12 mars, 
59 är. 

Fru Christina Johanna Lybeck, f. Nils
son, Stockholm, den 27 mars, 73 är. 

Uno Alexander Eklund, Stockholm den 
28 mars, 57 är. 

Ditt kors skall skina för min blick, när 
sist 

Jag somnar in, o. Herre Jesu Krist. 
Dd viker natten, morgon bräcker klar. 
I liv, i död bliv, Herre, hos mig kvar. 

(Sv. Ps. 447: 7) 

SOMMARHEMMET PA RIIS 
HERRGARD 

för dövstumma kv·innor hålles öppet 
·under juli mdnad, möjligen ndgot läng
re. Pris 3.- kr. om dagen. 

Läge: 18 km. från Karlstad pd buss
linjen från Karlstad till Grums d Bergs
·1agsbanan. 

Förfrågningar och anmälningar kan 
göras hos resp. dövstumpräster eller till 
Dövstumvårdsrådets sekreterare Pastor 
S. G. Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten. 

De Dövstummas Kyrkoblad 

.utgives av Svenska Kyrkans 

Diakonistyrelses Dövstumvltrdsråd, 

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 

Dövstumpastor S. G. Svenfors. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr .• Stockholm 1944 


