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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Flamma högt, vår kärleks tecken,
Värm oss, när det blåser kallt!
Stråla ur de blåa vecken
I'iärlek, mera stark än allt!
Sveriges flagga,
Sveriges ära,
Fornklenod, och framtidstolk;
Gud är med os s,
Han skall bära
Stark vårt fria svenska folk.
[li. G. Dssiannilsson)
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Gud bevare Konungen och Fäderneslandet.
Så lyder den vanligaste svenska
soldatbönen. Vid flottan tillägger
man: »Gud höre det! ».
Gud . bevare Konungen! Gud
hjälpe honom att med kraft och
vishet bära det tunga ansvaret.
Det känns tryggt att höra honom
själv bekänna: »Min dagliga bön
till vår Herre är, att Han måtte
hålla sin skyddande hand över vårt
folk och vårt land, och att Han
ville visa mig den rätta vägen att
på bästa och lyckligaste sätt tjäna
mitt älskade fosterland! Gi:ve Han
mig därtill sin nåd och välsignelse! »
Gud bevare Fäder neslandet! Vi
ha fått det -såsom arv från våra
fäder. Vi skola lämna det arvet
lika fritt och rikt till våra barn.
Men då måste vi bedja:
Gud bevare oss! Vi skola göra
allt vad vi förmå. Men hela vår
historia · har lärt oss, att främst
måste vi lita på Gud och av hjärtat bedja, att han bevarar oss.
Och så skall du se på vår korsmärkta flagga, som med sina vackra färger svävar välsignande över

vårt land. Den skall säga dig, att
du bäst hedrar ditt land genom att
låta ditt liv präglas av det märke
som vår flagga bär, Korset, som
breder ut sig över flaggduken, säger dig, att Kristus levat och dött
även för oss, och att Sveriges folk
skall vara ett Guds folk.
Den gula färgen är solens och
glädjens färg. Det gula korset betyder, att evangelium om Frälsaren är det glada budskapet, som
ensamt kan ge dig och ditt land
lycka.
Den blå färgen är himlens och
trohetens färg. Var trofast mot
ditt larid! Men riktigt trofast mot
din flagga och ditt land kan du
vara först då, när det kan sägas
både om dig själv och om hela vårt
folk:
»Saligt är det folk, vars Gud
Herren är. » Ps. 33: 2.
Bevare Gud vårt fosterland.
H åll över det din starkhets hand
Och var dess hägn i strid som frid _,
I sorgens som i glädjens tid.

(Sv. Ps. 49.3 : 1.)

Motvindens nytta.
Jag reste en gång över Atlanten
med en av de snabba amerikabåtarna. Den höll en väldig fart, och
man menade att den skulle göra
en rekordresa. En dag, då jag kom
upp på däcket, märkte jag att vinden hade slagit om.
»Nu går det inte att slå rekord»,
sade jag till kaptenen.
»Varför det? » frågade han.
»Vinden har ju vänt sig», sade
jag. »I går var det medvind, i dag
är det motvind. »
»Ja», sade kaptenen, »men den
är inte så stark. Har ni inte rest
så mycket, att ni vet att motvind

är bra, bara den inte är för stark. »
»Kan det vara möjligt», utbrast
jag.
»Ja», svarade kaptenen, »mot-·
vinden för friska luftströmmar till
eldpannorna, så man kan lägga på
mera kol, som driver fram båten
med större fart. »
Var inte rädd för motvind! Den
kan inte skada dig. Gud, som råder över alla livets skickelser, älskar dig, och han skall se till att
ingen storm blir för svår för dig.
Det kommer en dag, då du skall se
detta och förundrad prisa honom
för hans underbara ledning.
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Faderns kärlek. ·
Mina älskade. Sen, vilken kärlek Fadern har
bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn,
vilket vi ock äro. (1 Joh. 3: 1.)
Gud älskar oss alla. Jag vet säkert, att Gud
älskar mig. Och jag tycker, att det är mycket
märkvärdigt. Ty jag har ofta varit olydig och
otacksam mot Gud. Min Gud älskar nlig ändå.
Det vet jag säkert.
Gud älskar dig också. Har du tänkt på det?
Har du tänkt på, hur mycket gott, du har fått
av Gud. Det allra största och märkvärdigaste
är, att du får vara Guds barn. Detta är så stort,
att du inte kan förstå det. Det betyder, att Gud
vakar över dig alltid. Han bevarar dig och hjälper dig och leder dig genom hela livet. När du
glömmer Gud och går bort ifrån Honon1, sörjer
Han. Men när du kommer till Gud och beder
och tackar Honom, då gläder Han sig.· Och till
sist vill Han föra dig genom döden hem till sig
i himmelen.
Tacka Gud varfe dag, för att Han älskar dig
så mycket, att du får vara Hans barn.
Amen.
I.

s.
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Vad ar målet?
EN MOR BERATTAR:
Jag låg och sov och hade min
femårige gosse vid min sida.
Då drömde jag att han kom
till mig och frågade:

»Mor, vad är målet för mitt
liv?»
»Målet, det är att komma i
skolan och bli en duktig gosse!»

Min gosse växte fort i drömmen och blev yngling och åter
kom han till mig med sin fråga:
»Mor, vad är målet för mitt
liv?»
»Målet, det är att du skall
komma ut i världen och få en
bra plats och sköta dig väl, så
att människor tycker om dig
och · att du kommer att förtjäna
mycket pengar !»
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Snart förvandlades han i
drömmen till -en rik och berömd
man. M.en hans fråga ~ar densamma:
»Mor, vad är målet för mitt
liv?»
»Målet, det är att när du för tjänat nog med penga.r, få vila
och ha det gott på din ålderdom.»

Men mannen åldrades snabbt
drömmen och nu skulle min
gosse till att dö. Då vände han
sig ännu en gång till mig med
den gamla frågan:
»Mor, vad är målet för mitt
liv?»

Nu förstod jag och uppfylldes av ångest. Jag hade glömt mitt
barns själ. Jag hade glömt det eviga målet. - Gud. Och nu för sent! - Då vaknade jag och fann mitt barn ännu hos mig.
Mjtt beslut kunde bara bli ett: Jag vill visa mitt barn vägen till
det eviga målet - Gud, och hjälpa det att vari.dra den vägen.

Vår kristendomskunskap.
Tredje artikeln.
0 m d e n h e 1 i g e A n d e o c h h e 1 g e 1 s e n.
Jag tror på den helige Ande;
en helig, allmännelig kyrka, de heligas .s amfund;
syndernas förlåtelse,
: de dödas uppståndelse
, och ett evigt liv.
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1.

D e n h e 1 i g e A n d e.

Den helige Ande är Kristi ande, som fortsätter Jesu verk på jorden.

Innan Jesus skildes från sina lärjungar gav han dem detta löfte:
Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära. eder allt och påminna eder om allt vad jag har sagt
eder. Joh. 14: 26.

Detta Jesu löfte uppfylldes på den första pingstdagen. (.A!pg. 2.) Då
fick lärjungarna för första gången mottaga den helige Ande. De fick
ny kraft och nytt mod. De blevo glada och frimodiga. Deras sorg och
oro efter Jesu bortgång försvann. Nu kunde de gå ut och predika
evangelium om Jesus, den korsfäste och uppståndne.
Vi fira pingst till minne av den helige Andes utgjutande över
apostlarna.

Vi kunna icke av oss själva tro på Gud och mottaga hans frälsning
genom Kristus. Men den helige Ande leder oss till en rätt tro och ger
oss kraft till ett rätt liv.
Varom handlar tredje artikeln? Vad är den helige Ande?
Vems verk fortsätter Anden ?
Hur lyder Jesu löfte om Anden? När uppfylldes löftet?
Hur förändrades lärjungarna den första pingstdagen? Varför fira vi pingst ?
Kunna vi av oss själva tro på Kristus? Vad verkar den
helige Ande ?

2. Kyrk an.
Den helige Ande verkar i Kyrkan. Kristi kyrka finns där Guds ord
predikas och de heliga sakramenten brukas.
Kristus har instiftat predikoämbetet för att predika Guds ord och

förvalta sakramenten.
Den kristna kyrkan uppstod på den första pingstdagen.
Vi använda ordet Kyrka om:
en byggnad som är avsedd för gudstjänst,
ett kyrkosamfund, t . ex. Svenska Kyrkan,
ett hjärtesamfund, en gemenskap av !Uänniskor som av hjärtat tro på Gud ( »de heligas samfund»). - Denna betydelse har
ordet i 3. artikeln.
Sommarhemmet för dövstumma kvinnor å Riis Herrgård hålles öppet under
juli månad, möjligen något längre. Pris
3 kr. om dagen.
Förfrågningar och anmälningar göres
till dövstumprästen i .distriktet eller till
pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten.

Yrkesutbildning för dövstumma
flickor.

Statsstipendium utgår med kr. 20: - ,
icke kr. 15: - som förut meddelats, för
7 till 10 dagar. Därjämte hjälp till resekostnaden.

Vid Tysta skolan på Lidingö börjar
nya kurser den 19 aug. Ett- och tvååriga kurser i sömnad. Valfri kurs i
hushåHsgöromål en eftermiddag i veckan. Fri undervisning, kost och logi.
Obemedlade och mindre bemedlade kunna få 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.

utgives av Svenska Kyrkans

H edemora, Sterners pensionat, d. 10/6
kl. 18, och i Falun, Husmodersskolan, d.
11/6 kl. 14. Fru Toft : »Indiens heliga
fakirer». Film.

Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.

Husmoderssemester å Riis HeITgård.

De Dövstummas Kyrkoblad

Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.
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Plan för daglig bibelläsning.
JUNI.
1. Jes. 11: 1-10. Landet utan fördärv.
2. Jes. 12. Gud vår frälsning.
3. Jes. 25: 6-9. Glädje på Sions berg.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hel. Trefaldighets dag. Fader , Son
och Ande. Joh. 15: 1- 9.
Jes. 35. ödemarken skall blomstra.
Jes. 40: 1- 11. Trösteord till Guds
folk.
Jes. 40: 21-31. Guds kraft.
Jes. 42: 1-8. Folken vänta på
Her.rens tjänare .
Jes. 43: 1- 7. Herren lugnar och
tröstar.
Jes. 45 : 18- 25. Herren den ende
Guden.

1 sönd. · e. Tref. Gu d eller v ärlden .
Luk. 12: 13-21.
12. Jes. 49: 1- 10. Frälsningens dag.
13. Jes . 50: 4- 10. Herrens tjänare
smädas.
14. Jes . 52: 13- 53:12.
Herrens tjän are sa r g a d och slagen.
15. Jes. 55: 6- 11. Herren håller ord.
16. Jes. 60: 1- 6. Folken samlas till
Sion.
17. J es. 61. Nådens år från Herren.
11.

18.

2 sönd. e. Tref. Kallelsen till Guds
rfä . Luk. 14 : 25- 35.

19.
20.
21.
22.
23.

Luk. 1: 26- 38. Bebådelsen.
Luk. 1: 39- 56. Marias lovsång.
Luk. 1: 57- 80. Sakarias lovsång.
Luk. 2 : 1- 20. Jesu födelse.
Luk. 2: 21- 38. De gamla i templet.
Midsomma rdagen. H errens före9 <lngare beb<ldais. Luk. 1: 5- 25.

24.
25.

3 sönd. e. Tref. Den fö r lorade sonen. Luk. 15: 11- 32.

Luk. 3: 14- - 22. Johannes Döparen
profe t erar.
27. Luk 4 : 1- 13. Jesus frestas .
28. Luk. 4 : 14- - 30. I Nasarets synagoga.
29. Luk. 4 : 31- 44 . I Kapernaums synagoga.
30. Luk. 5: 1- 11. P etri fiskafänge.
26.

JULI.
1. Luk. 5: 12- 26. F örunderliga ting.
2. 4 sönd. e. Tref. R ättfärdighet och
barrnhärtig h et. .T oh. 8 : 1·-- 11.
3. Luk. 6: 1- 11. Sa bba tens rätta
bruk.
4. Luk. 6: 12- 26. Salig prisning och
verop.
5. Luk. 6: 27- 38. Vän och ovän.
6. Luk. 6: 39-49. A ndlig omdömesförmåga.

7.
8.

Luk. 7 : 1- 17. Sor g förbyte s i
glädje.
Luk. 7: 18-35. J esus om Johannes Döparen.

Missionsdagen (3 Bönd.) . Alla folk
Jesu lärjungar. Matt. 28: 18-20.
10. Luk. 8: 1-15. Säden är Guds ord.
11. Luk. 8: 16-25. Rätta lärjungars
kännetecken.
12. Luk. 8: 26-39. Oförnuftig förskräckelse för Jesus.
13. Luk. 8: 40-56. Trons nödvändighet.
14. Luk. 9: 1- 17. Andliga behov och
kroppsliga.
15. Luk. 9: 18-36. Ifors och härlighet.
9.

-

6 sönd. e. Tref. Kärlek ens lag .
Matt. 5: 17-19.
17. Luk. 9: 51-62. Avgörelse för eller
emot Kristus.
18. Luk. 10: 1-16. Nådetidens värde.
19. Luk. 10: 17-24. Namnen i Himmelen.
20. Luk. 10: 25-42. Kärleken av ett
rent hjärta.
21. Luk. 11: 1- 13. Att bedja och att
få.
22. Luk. 11: 14-28. Kampen mot det
ondas rike.
23. Kristi Förklarings dag. Människo sonens härlighet. Joh. 13: 31-32.
24. Luk. 11: 29~36 .
Dunkla tecken
och klart ljus.
25. Luk. 11: 37-54. Domen över skenheligheten.
26. Luk. 12: 1-15. Världsliga bekymmer.
27. Luk. 12: 35- 48. Andlig vaksamhet.
28. Luk. 12: 49- 59. Strid trots frid -samhet.
29. Luk. 13: 1- 17. Guds godhet och
stränghet.
16.

30.
31.

8 sönd. e. Tref. D e ttJå v äg a.r n a.
Matt. 7: 13- 14.
I.ruk. 13: 18- 35. Frälsningens villkor.

AUGUST'.I.
1. Luk. 14: 1- -11. Handlingskraft och
ödmjukhet.
2. Luk. 11 : 12- 24. Bordsgäster i
Guds rike.
3. Luk. 15: 1- 10. Guds uppsökande
nåd.
4. Luk. 16: 1- 13. Troheten i det
världsliga.
5. Luk. 16: 14- 31. Den rike mannen
och Lasarus.
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1m s d i s t r i k t.
JUNI.
L. 3. Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15.
Nattvard.
S. 4. Stookholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: . 22, 138: 1--2, 129:
3- 4 (-), 24: 4-5.
0. 7. Skutskär, Kyrkan kl. 6,30.
T. 8. Tierp, Kyrkan kl. lL Nattvard.
F. 9. Sala, Kyrkan kl. 10.. Nattvard.
L . 10. Finspong, Slottskapellet kl. 5.
Nattvard.
S. 11. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
M. 12. Kisa, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
L. 17. Enköping, Kyrkan kl. 2.30.
Nattvard.
S. 18. Södertälje, Kyrkan kl. 1.
L. 24. Buttle, kl. 3.30 (Thuresson).
S. G. Sven fo rs .

Vesslevägen · 7, 'Alsten. Te!. 25 43 31.
Lunds dis t r Lk.t.
JUNI.
L. 3. Tr elle borg, Kyrkan . kl. .18.
s. 4. Tomez.illa, Kyrkan kL 13.
s. 11. Lund, S:t Mikaels kapell kl. 12.
M.12. Hovmantorp, Dövstumhemmet.
kl. 16.
0. 14. Hälsingborg, Dövstumför. kl. 19.
s. 18. Kristianstad, Kyrkan kl. 13.
L. 24. Jönköping, Frih.iftsgudstjänst i
samband med idrottsklubbens
utfärd.
JULI.
L. 1. Ystad, För.s.-hemmet kl. 17.
S. 2. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
L. 8. Tranås, Kyrkan kl. 18.
S. 9. Häls·i ngborg, Maria kyrka kl.
15.30 (Bratt).
S. 16. örenäs slott kl. 13.
L. 22. Hovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 16.
s. 23. Borgholm, Kyrkan kl. 13.
L. 29. Västervik , Kyrkan kl. 17.
s. 30. Eksjö, Förs.-hemmet kl. 13.
s. 30. Jönköping, ö. Förs.-hemmet kl.
12.30 (Bratt).
Carl-Ak e ,,,4.reskog

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.
JUNI.
S. 4. Vänersborg, Förs.-h. kl. 11.
S. 4. Alingsås, Stadskyrkan kl. 6.
Nattvard.
L. 10. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11.
Nattvard.
s. 11. Borås, Förs.-h. kl. 11.
s. 11. Svenljunga, Kyrkan kl. 3. Nattv.
T. 15. T egneby, Kyrkan kl. 11. Nattv.
L. 17. Töreboda, Kyrkan kl. 5. Nattv.
Swaren.
s. 18. Moholm, Kyrkan kl. 9. Nattv.
Swaren.

s.

18.

s.

18.

s. 18.
M.19.
M.19.
T. 22.

s. 25.

Kyrkan kl. 12.30.
Nattvard. Swaren.
Varb erg, Förs.-h. kl. 1.
HaJlmstad, Dövstumfören. kl. 5.
Laholm, Kyrkan kl. 10. Nattv.
Knäred, Kyrkan kl. 1,30.
Stenkyrka, Kyrkan kl. 11. Nattvard.
Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
Mq.ries l;rul_,

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.
JUNI.
L. 3. Karlskoga, Pastorsexp. ki. 19.30.
s. 4. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
s. 4. Örebro, Nikolai kyrka kl. 15.
Konfirmation och Nattvard.
L. 10. Ludvi ka; Kyrkan k l. 15. Nattv.
s. 11. Falun, Kyrkan kl. 13. Nattv.
s. 18. Dala-Järna, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
L. 24. Rättvi k, Förs.-hemmet kl. 12.
L. 24. Arvika, Kyrkan kl. 15 (Svenfors). Därefter föreläsning.
s.· 25. N. Råda, Kyrkan kl; 13. Nattv.
M.26. Nor, Kyrkan kl. 10 (Lodin).
JULI.
L. 1. Säffle, Förs.-hemmet kl. 14.
s. 2. Norra Ny, Kyrkan kl. 13. Nattv.
L. 8. Älvdalen, Kyrkan .kl. 15. Nattv.
s. 9. Orsa, Kyrkan kl. 13.
s. 16. Vo xna, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
s. 23. Storvik, Kapellet kl. 13.
I v a r S v e n n a s.
Änggatan 33, örebro.

VIGDA.
Petrus Forsberg, Ludvika, och Hilda
Maria Antoinetta Nilsson, Vänge,
Gotland, vigda i Vänge kyrka den
13 maj.
H erren Gud, som har stiftat
äktenskapet, give dem nåd att
besinna dess h eliga förplikt elser ,
och låte sin välsignelse vila över
varje r edligt äkta förbund.

AVLIDNA.
Änkefru Beata Österberg, f. Svensson,
Höganäs, den 17 mars, 92 år._
Änkefru Anna Beata Jonsson, f. Salomonsson, Älmhult, den 25 april, 78 år.
Karl Gustaf Andersson, Mellösa, Södermanl., den 28 april, 64 år.
Fru Jenny Alfrida Olander, f. Elving,
Borlänge, den 28 april, 56 år.
Änkefru Brita Dahl, f. Danielsdotter,
Leksand, den 12 maj, 80 år.
Äng.s ås Jon Andersson, Stockholms
dövstumhem, den 13 maj, 80 år.
D u m .ed din kärleks mäktiga
händer hägnar oss alla.

(Ur Sv. ps. 580: 1.)

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944

