N:r 1. Arg. 15.

Maj 1944

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

\Vi ll inm Hole.

Det är Herren!

30

Mästarens röst.
Läs Joh. 21: 1-14.
Mästaren var borta. Vad skulle
lärjungarna nu göra. Skulle de
hålla fast vid att han var Messias
och säga så till andra? Nej, ingen
skulle tro dem. Alla skulle hånle.
Tro på en korsfäst Messias, det
kunde väl ingen. Det var nog bäst
att försöka glömma de tre åren
med Jesus från N asaret och fortsätta med sitt föregående arbete,
fisket vid Genesarets sjö.
Säkert hade de förr varit skickliga i sitt yrke. Men nu gick det
inte alls. Allt misslyckades. Strax
skulle solen gå upp, och ändå var
nätet tomt. Trötta vände de in mot
land.
Då ser de en främling på stranden. Han uppmanar dem att kasta
ut nätet på högra sidan om båten.
Vad skulle det tjäna till! Inte kunde de hoppas på fisk nu, när solen
gick upp. Om det inte fanns fisk
till vänster om båten, så fanns det
nog inte till höger heller! De hade

ju så många års erfarenhet. Ändå kastade de ut nätet, de förstod inte varför. Aldrig hade de
blivit så häpna: nätet blev överfullt. Vem var han på stranden,
som kunde veta var fisken fanns?
A, det måste ju vara Herren!
Den morgonen lärde lärjungarna
sig något, som sedan ofta blev deras räddning. När allt gick emot,
när ingen ville tro dem, när förföljelsen plågade dem och allt hopp
var slut, då hörde de på nytt den
där rösten: »Mina barn, kommen
hit till mig!» Och då blev allt som
förvandlat. De såg honom inte,
men de kände samma välsignelse
som den där morgonen vid Genesarets sjö. De kunde tacka och
prisa Gud mitt i fängelset, mitt i
.
alla svårigheter.
Tusen och åter tusen människor
kan vittna: Han är densamme i
dag. - Han är densamme för dig.
Bara du lyssnar till hans röst.

Historien om två ringar.
Av Marie Michelet.
Det var en gång ett ungt nyförlovat par, som skulle gå till guldsmeden och beställa ringar. På vägen träffade de ett nygift par.
- Har ni inga ringar än? A,
jaså, ni skall till guldsmeden i dag!
Utmärkt! Vad skall det stå i era
ringar?
De stackars nyförlovade blev
mycket generade. De hade inte alls
tänkt på vad som skulle stå i ringarna. De trodde, att en ordentlig
guldsmed själv hade reda på det.
De nygifta fann strax på råd:
- Ni skall göra, som vi har
gjort. Vi hade ett bibelspråk, som
vi tyckte så mycket om, och det

satte vi i våra ringar. Det är så
vackert.
Ja, det där lät ju vackert. Men
man kan minsann vara både förälskad och förlovad och i alla fall
inte ha något bibelspråk till hands
att sätta i ringarna. Och det hade
inte heller vårt nyförlovade par.
Men de tyckte det lät väldigt fint.
Och trots att de längtade till guldsmeden, beslöt de att ta sig en liten promenad i staden, för att se
om de kunde få en god ide.
De tittade överallt i skyltfönstren och på folk de mötte, men något bibelspråk kunde de inte hitta·.
Till sist blev de stående utanför ett
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stort bokhandelsfönster, där en
vacker tavla var utställd. Den var
av en målare, som hette Uhde.
Tavlan föreställde en lantbrukarfamilj, som skulle börja sin måltid. Man har slagit sig ner vid det
enkla bordet, och mor i huset kom-

med ringarna på fingrarna och inför tavlan på väggen var det ju
helt naturligt och självklart, att de
före varje måltid knäppte sina
händer och att han högt bad den
gamla vackra bordsbönen: »Kom,
Herre Jesus, vår gäst själv var. »

mer just in med maten. Far har
bett bordsbönen: »Kom, Herre Jesus, vår gäst själv var», då dörren
går upp och den inbjudne gästen
Herren Jesus själv, kommer in, och
far bjuder honom en stol vid bordet.
Tavlan var så vacker och så levande. Så såg de på varandra, nickade och gick direkt till guldsmeden. Och i ringarna fick de ingraverat: »Kom, Herre Jesus » i hans
och »Vår gäst själv var» i hennes
ring.
Då de så gift sig, lade de ihop
pengar till tavlan och köpte den,
och hängde upp den i salen. Och

Aren gick - det kom barn, och
av de två blev en stor familj. Och
var dag satt man omkring det stora bordet. Nu vet vi ju alla, hur
det kan vara vid ett sådant där familjebord. Här kommer envar med
sina tankar, sina bekymmer och
glädjeämnen. Ett matbord kan vara samlingspunkten för mycket både gott och ont. Så var det här
också. Men när far läste den dagliga bordsbönen, när gästen blivit
inbjuden och såg ned på dem från
tavlan, då kom det en så förunderligt stilla frid och glädje över bordet , misshälligheter och ovädersmoln försvann , och det s~tt en
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lycklig och tacksam familj av stora och små kring bordet.
Åren gick, och de små växte upp.
En kväll kom det äldsta av barnen in till sin mor. Hon satte sig
i mors knä, så stor hon var, slog
armarna om hennes hals och viskade i hennes öra:
- Mor, nu skall jag också få
mig en ring snart!
Och de hade båda en stund tillsammans, som ingen av dem någonsin skulle glömma. Slutligen
sade den unga flickan :
- Mor, vad står det i din ring?
Och vad mor aldrig talat om för
någon människa, det berättade hon
nu för sin unga dotter:
- I fars ring står det: »Kom,
Herre Jesus » och i min: »Vår gäst
själv var».
Då såg den unga flickan plötsligt framför sig som i en syn, vad
hon alltid hade anat men aldrig
riktigt förstått, nämligen hur just
den bönen varit den röda tråden i
hemmet och hur den gästen, osynlig men ändå närvarande, alltid
hade skänkt hemmet dess djupa,
innerliga grundton. Och hon tackade mor för sitt hem.
En dag kom hon hem med sin
unge vän, och då mor tog hennes
hand med den fina ringen på, frågade hon:
- Nå, vad står det i din ring?
Men då log dottern:
- Nej, du, det har du hållit
hemligt för mig i 20 år, så det får
. du inte veta, förrän jag blir gammal.
Så gick några år igen. Och en
dag skulle det firas en verkligt
högtidlig fest - det var föräldrarnas silverbröllop. Ungdomarna i
huset visste inte, hur bra de skulle
ordna allt för att glädja silverbrudparet, och det unga nygifta paret
·hade kommit resande för att vara
med. Då festen var slut och de

skulle iväg igen, fick de far och
mor för sig själva i en vrå:
- Vi har tänkt på vad som kunde glädja er mest av allt i dag, och
vi har kommit till det, att vi skall
berätta för er att det som står i
era ringar, det står i våra ringar
också.
Så gick det många år, och det
unga parets silverbröllop stod för
dörren. Även hos dem fanns det
en stor barnaskara, och en tid före
silverbröllopet kom den äldste sonen med sin lilla hjärtevän. De
gamla morföräldrarna hade kommit i god tid, och eklateringen
skulle ingå i festprogrammet.
Då tog mormor den lilla fästmön med sig på en promenad och
fick en lång pratstund med henne.
Hon sa:
-Morfar och jag vill så gärna
ge er våra egna ringar. Men vi är
inte så säkra på att ni går med på
det, och pengar till nya ringar finns
redan i ett kuvert till er. Och tillade hon - du skall inte svara
på detta i dag. Tala med vännen
din och svara inte, förrän ni själva
får lust.
Den unga flickan stod med tårar
i ögonen och tryckte mormors
hand.
En vecka senare kom svaret,
skrivet av dem bägge tillsammans.
Och på silverbröllopsdagen stod
tre par lyckliga människor, de unga
nyförlovade med de breda gammalmodiga ringarna, det strålande silver brudparet med sina ringar på
de slitna arbetshänderna och det
gamla paret hand i hand utan ringar på sina fingrar.
Och stod inte månne Gästen mitt
ibland dem?
Så förflöt några år igen. Det
lyckliga unga paret firade hröllop
och började sitt liv tillsammans i
solsken och sommar.
Men så kom kriget.
Och en dag stod den unga h ust-

Till de dövstumma

Sedan jag nu fått uppdraget
att vara dövstumpräst i Örebro
distrikt) sänder jag alla dövstumma inom distriktet en hjärtlig
hälsning! Jag gläder mig myck et åt att få träda in i denna
verksamhet) och jag hoppas få
knyta många och starka vänskapsband med de dövstumma
i det vidsträckta och vackra
distriktet) både i Närke) som är

run där ensam. Budskapet om att
hennes älskade hade stupat, sänkte
sig över henne som det djupaste
mörker. Ensam stod hon, utan
stöd, förkrossad och nedbruten. I
sin djupaste nöd såg hon sig själv
ensam, övergiven med det ofödda
barnet under sitt hjärta.
Då såg hon på sin hand - ringen! Med febril brådska började
hon leta i hans hemskickade kvarlåtenskap. Där - i plånboken låg
hans ring.

Orebro distrikt.
distriktets hjärta) i det sagoomspunna Värmland och det vackra
Dalarna) i Gästrikland) som är
min gamla kära hembygd) och i
Hälsingland längst. i norr) där
jag under fem år haft mitt hem
och min verksamhet. Allra mest
önskar jag) att Ni och jag genom
Guds nåd få vandra tillsammans
på salighetens väg) att Gud måt.te få helga oss alla i Kyrkans gemenskap och föra oss till det eviga livet.
Jag vill också till de dövstumma i Härnösands distrikt sända
en kär hälsning och ett varmt
tack för de gångna åren. JYled
glädje och tacksamhet tij,nker jag
på mina många goda vänner däruppe.
Ivar Svennas.

*

I v ar Svennas är född 1907 i Ovansjö,
Gästrikland. Han inskrevs som student vid Uppsala universitet 1927, avlade teologie kandidatexamen 1932 oh
prästvigdes för Uppsala ärkestift samma år. Han blev komminister i Hälsingtuna och Högs församlingar i Hälsingland 1934 och dövstumkonsulent i Härnösands distrikt 1938.

Hon satte hans ring på fingret
tillsammans med sin egen. Tårarna strömmade från hennes ögon
och löste upp den brännande sorgen. Som i en syn såg hon sig stå
med hans barn på armen, och med
händerna knäppta över sin och
hans ring viskade hon:
- Kom, Herre Jesus, vår gäst
själv var. Amen.
(övers. fr. norskan.)

Vår kristendomskunskap.
Andra artikeln

(forts.)

Jesus frälsar oss genom sitt offer på korset och sin seger.

Genom sin död på korset visade Jesus sin stora kärlek. I lydnad f fö
Gud och i kärlek till människorna gick han frivilligt i döden för att
frälsa oss från synden, och göra oss till Guds barn.
Vid Jesu kors se vi ondskan hos människorna och hur djup mänsklig
synd kan bli. Men vi se ock hur Jesus möter allt hat med gudomlig
kärlek, som segrar över det onda.
På korset se vi den starkaste makten på jorden: den lidande kärleken.
Korset visar oss vår synd, men hjälper oss ock att tro på våra synders
förlåtelse.
Sv. Ps. 89.
Genom förlåtelsen borttages syndens skuld, brytes syndens makt och
vi befrias från syndens träldom.
Den korsfäste Jesus har försonat alla världens synder. Därför är
han världens Frälsare.
Vi fira .långfredag till minne av Jesu död på korset.

Jesu, Gud.s sons, blod renar oss från all synd. 1 Joh. 1: 7.
Se Guds Lamm, som borttager världens synder. Joh. 1: 29.
Jesus dog på korset. Men han uppstod från döden och lever. Jesu
lärjungar mötte den uppståndne. Då försvann deras sorg och oro.
Detsamma sker än i dag. Då vi tro på Kristus få vi erfar:a, att han
är en ler ande Frälsare, som g·er oss frid och g'lädje.
Ps. 106.

Sv.

Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus
Kristus. 1 Kor. 15: 27.
Vi fira påsk till minne av Jesu uppståndelse.
Vad visade Jesus genom sin död på korset? Varför gick
Jesus frivilligt i döden? Vad se vi vid Jesu kors?
Vilken är den starkaste makten på jorden? Vad visar oss
Jesu kors? Vad hjälper korset oss att tro på?
Vad medför syndernas förlåtelse? Varför är Jesus världens
Frälsare ? Varför fira vi långfredag ?
Hur blev det för lärjungarna, då Jesus hade uppstått?
Vad få vi också erfara genoµi tron på Kristus? Varför fira
vi påsk?

4.

V a d J e s u s h a r f r ä 1 s a t o s s t i 11.

När · jag i tro mottager Kristus som min Frälsare, blir han också
sanning min Herre.
Om Jesus är min Herre blir jag fri. Syndens skuld är borttagen.
Då får jag kraft att leva ett nytt liv såsom en rätt kristen.
Och jag vinner ett evigt liv i hans rike.
Jesus grundade Guds rike på jorden. I Guds rike bli vi rätta medborgare då vi tro på Gud, älska Jesus och göra såsom han har lärt oss.
Då få vi efter döden komma till Guds rike i himmelen, himmelriket.
Jesus lämnade jorden och uppfor till himmelen. Men genom sin
helige Ande är han alltjämt oss nära. Och han skall till sist komma
igen för att döma levande och döda.
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Plan för daglig bibelläsning.
Maj.

1. Mark.

8: 22-9: 1.

Bekännelse

till

Kristus.
2. Mark. 9: 2-13. Jesu förklaring på
berget.
3. Mark. 9: 14-29. Den sviktande tron.
4. Mark. 9: 30-50. Himmelrikets nyck-

lar.
5. Mark. 10: 1-16.

Äktenskapets och
barn ns helgd.
6. Mark. 10: 17-31. Olika slags rikedom.
7. 1: sönd. e. Påsk. Helgelsens väg.
Joh. 17: 9-17.
Mark. 11: 1-14. Intåget i Jerusa1 m.

9. Mark. 11: 15-33. Jesus rensar helge-

dom n.
10. Mark. 12: 1-17.

Vingårdens herre
o h rikets kejsare.
11. Mnrk. 12: 18-34. Tvistiga frågor.
12. Mark.

12: 35-44.

Allmosors olika

vilnl .
13. Mark. 13: 1-13. Förförelse och förfölj J
komma.
14.
önsönda en. Hjärtats samtal med
Gud. Matt. 6: 5-8.

15. Mu.rk.

l 3: 24-37.
tlllkomm Is

Människosonens

16. Mark. 14: 1-16. Judas blir förrädare.
1 7. Mark. 14: 17-31. Den sista måltiden.
18. Kristi Himmelsfärdsdag. Kristi himmelska härlighet. Joh. 17: 24-26.
19 Mark. 14: 43-59. Rädda lärjungar
·
och falska vittnen.
20. Mark. 14: 60-72. Dömd och förnekad.
21. Reformationsdagen ( 2 Bönd.). Ord et och tron. Matt. 11: 25-30.
22. Mark. 15: 16-26. Törnekronan och

korset.
23. Mark. 15: 27-37.
24.
25.
26.
27.

Det djupa dödsmörkret.
Mark. 15: 38-47. Jesus lägges i grav.
Mark. 16: 1-11. Uppståndelsens första budskap.
Mark. 16: 12-20. Himmelsfärden.
J es. 1: 2-9. Ihärdigt gudsförakt.

28. Pingstdagen. Den HeHge Andes utgjutande. Joh. 7: 37-39.
29. Annand. Pingst. Vägledd av Guds
Ande. Joh. 6: 44-47.
30. Jes. 6: 1-8. Den Heliges kallande

röst.
31. Jes. 9: 2-7. Friden utan ände.

Detta skall ske på den yttersta dagen. Det är den dag då
evigheten börjar. Vi veta icke när den dagen kommer. Men
för alla är dödsdagen lika viktig. Därför måste vi alltid vara
redo. Läs Matt. 25: 31-46.

e, jag är med ede.r alla dagar intill tidens ände. Matt. 26: 2.
Varen ock I redo, ty i en stund då I icke vänten det skall
llfänniskosonen komma. Luk. 12: 40.
Vad innebär det, att Jesus är min Herre? Hur bli vi rätta
medborgare i Guds rike? Vad skall ske, då Jesus kommer
igen?
Sv. Ps. 45: 8.

Yrkesntbildning för dövstumma
flickor.
Vid Ty ta skolan på Lindingö börjar
nya kurs r d n 19 aug. ett- och tvååriga kurs r i sömnad, valfri kurs i
hushällsgöromå l, en eftermiddag i veckan. Fri und rvisning, kost och logi.
Obemedlade och mindre bemedlade kunna fä statsstipendier till kläder, resor
m. m.
Ansökningar böra helst insändas före
den 15 juni. Prospekt och vidare upplysningar genom föreståndarinnan, fröken Svea Schyberg, Tysta skolan, Lidingö 1. Tel. Sthlm 65 04 57.

FöRELÄSNINGAR.
Västerås d. 13 och Arboga d. 14 maj

efter gudstjänsten. Pastor Lund: »Minnen från Estland och estlandssvenskarna». Ljusbilder.
Nyköping d. 18 maj efter gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg: »Från
blosset till elektriska glödlampan».
De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.

Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

36

Gudstjänster i maj.
L.
S.
S.

S
6.
7.
7.

L. 13.
L. 13.S. 14.
S. 14.
T. 18.
F. 19.
L. 20.
S. 21.S. 28.

t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
Västerhaninge, Kyrkan kl. 3.15'.
St ockholm, Manilla kl. 10.30.
Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 118: 1; 114: 3 (128);
116 (125); 33: 8- 9 (146).
Västerås, Domkyrkan kl. 3 .30.
Pastor Lund.
Visby, Förs.-huset kl. 7.
Vi.~by. Domkyrkan kl. 1. Nattvard. ·
Arboga, Trefald.-kyrkan kl. 1.
Pastor Lund.
Nyköping, S :t Nicolai kyrka
kl. 1.
Rogslösa, Kyrkan kl. 3. Nattvard.
Mjölby, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
Motala, Kyrkan kl. 1.
Stookholm, Storkyrkan kl. L

s.
L.

s.

0.
T.
F.

6.
7.
13.
14.
17.
18.
19.

L u n d s d i s t r i k t.
Eslöv, Kyrkan kl. 16. Nattvard.
Hiilsing borg, Maria kyrka kl.
Vagg eryd, Kyrksalen kl. 16.
Jönköping, Sofia kyrka kl. 12.30.
Nybro , Kyrkan kl. 16.30.
!{almar, Förs.-hemmet kl. 14.
Hovmantorp;
Dövstumhemmet

16:

kl. 16.
.L. 20. J(arlskrona, Förs.-hemmet kl. 17.
S. 21. . Väx jö, Domkyrkan kl. 13.
S. 21. Värnamo, Kyrkan kl. 14 (Bratt).
S . 28. - Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 13.30.
.
.
M . 29. Karlshamn, Kyrkan kl. 13.30.
L. :11a. Trelleborg, Kyrkan kl. 18.
S. 4/u· Torne liila, Kyrkan ki. 13.
C.-A. Ar e skog.

Merkuriusgatan 7, Lund. T el. 113 33.
V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
L. 6. Töreboda, Kyrkan kl. 5. Nattv.
S. 7. Moholm, Kyr kan kl. 9. Nattv.
S. 7. Mariestad, Kyrkan kl. 12.30.
Nattvard.
L . 13. Amål, Kyrkan kl. 4. Nattvard.
L . 13. Vara, Kyrkan kl. 12.30. Svaren.
$. 14. Vän ers borg, Förs.-h. kl. 11.
u. 17. Falköping , Förs.-h. kl. 6.
T. 18. Skara, Domkyrkan kl. 9.30.
Nattvard.
T. 18. · Skövde, · Pastorsexp. kl. ·1,15
{Swaren).
T. 18. Mölltorp, Kyrkan kl. 4.30 (Swaren).
T. 18.. Lidköping, Kyrkan kl. 3. Nattv;
s . 21. M ellerud, Förs.-li. -kl_. ;10.
S . 21. Bäckefo r s, -Kyrkan kl. 12:45.
Nattvard.
S. 2i. Trollhä ttan, - H:yrkan kl. · 6.30
(Swaren). ·
S. 28. Göteb org, Domkyrkan kl. 3.
M. 29. Kungälv, Kyrkan kl. 2.15.

Vän ersborg, Förs.-hem. kl. 11.
Alingsås, Stadskyrkan kl. 6.

Nattvard.
Lysekil , Förs.-hemmet' kl. 12,30

( Swaren).
H.

B

e r g j e l t.

Kungälv.
L.

s.

6.
7.

L. 13.

.s.

14.

s. 14.
l... 20.

.s. 21.
L. 27.
M. 29.
L. :1/G.

S. G. Sv en fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L.

s. 'J/(j•
s. 1fs.

s. 4/G.
s. 4/G.

Tel. 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Avesta, Kyrkan kl. 15.
Bo r länge, Förs.-hemmet kl. 13.
Nattvard (Lund och ·svenna s) .
Söderhamn, Förs.-hemmet kl.
14.30.
Gävle, Dövstumskolan kl. 10.
Barngudstjänst.
G ävl e, Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Bollnäs, Kyrkan kl. 16.30.
F ärila, Kyrkan kl. 13. _Nattvard .
L eksand, Kyrka n kl. 15.
Gäv le, Hel. T ref. kyrka kl. 14.
Konfirmation och Nattvard.
Karlskoga, Pastorsexp. kl. 19.30.
Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
Örebro, Nikola ikyrkan kl. 15.
Konfirmation och Nattvard.
I var S ven n a:s.

Ånggatan 33, Örebro.
HUSMODERSSEMESTER P A RUS
HERRGÅRD.
Husmoder som är i verkligt behov av
vila kan få statsbidrag med .15 k r;. för
en veckas vistelse å Riis under juli månad samt hjälp till resekostnaden . I
första - hand komma husmödrar m e d
barn- under 15 år i fråga och därnest
äldre mödrar, som pi\, grund av strängt
a rbete oc4 st9r f~milj behöva vila. Hus mödrar i familjer- med många barn och
små inkomster ha företräde.
Soniniarhernniet för dövstiimma kvinnor för övrigt hålles öppet under juli

-månad, möjligen något längre. Pris 3
kr. om dagen.
Förfr~gningar och anmälningar göres
till dövstumprästen i distriktet eller till
pastor Sve.nfors, Vesslevägen 7, Alsten.
VIGDA:
Sven Olov Verner Hohnberg, Liil,köping, och Kerstin Linnea Petersson, Göt eborg, ·den -8 a priL
Karl- Nils Villehad B oström, Karlskoga, och Karin Dagny Viol,a Dahlberg,
Mellerud, .vigda Karlstads domkyrka den
8 a pril.
H erren Gud, som har stiftat äktenska,p et, give dem nåd apt besinna dess hel~ga
förpliktelser, och l åte sin välsignelse
vila över varje äkta förbund.
·

AVLIDNA:
Fru Anna Maria Lindberg, f. Andersson, Kolbäck, den 10 april, 89 å r.
I sorgens hus, på plågans
D in tröst allena gäller.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944

bädd,

Sv. Ps. 118: 2.

