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Jesus och den kananeiska kvinnan. (Matt. 15:21-28)

I all min brist,
0 Jesu Krist
Till Dig min blick sig vänder.
Ty den som är
Digr Jesu, när
Och har Dig kär
Allt till det bästa länder.
(Sv. Ps. 288: 7.)
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Peternelles andaktsbok.
. På en av de yttersta öarna i
Helgeland i Norge bor gamla Peternelle. Hon är en ensam människa. I många. år, har hon. varit inackorderad hos en kvinna, som gav
henne ett gott hem. Det var alltid
så gott att komma till henne i den
lilla, fattiga stugan, där allt var
rent och ordentligt. Peternelle
spann och stickade, arbetade i hushållet och var lycklig. Även om hon
var dövstum, och det inte var
många, som kunde tala med henne,
hade hon sin matmor, som var som
en riktig mor för henne.
Men en dag blev allt förändrat
för Peternelle. Hennes matmor dog.
Det lilla hemmet blev upplöst, och
Peternelle kom till ålderdomshemmet. Där var alla snälla emot henne, men Peternelle blev likväl mycket mer· ensam än förr, för det var
så ~vårt att tala med henne. Inte
heller kunde hon gå och syssla
med det myckna hon var van vid, .
spinna och sticka, för det blev dåligt ställt med hennes ögon. Då jag
sist besökte henne, kunde hon inte
komma till kyrkan, för det var
omöjligt för henne att se vad prästen sade. Inte heller kunde hon läsa
längre. Det är tungt att vara så
utestängd - ingen släkt, dövstum
och nästan blind.
Men det är likväl så gott att
träffa Peternelle, för hon är så stilla och tillfredsställd. Hon klagar
inte över något, utan bara ler förnöjt över att få besök. Hon har
det gott trots allt - och orsaken
till detta fick jag höra av föreståndarinnan på ålderdomshemmet.
Var morgon när Peternelle har
gjort sig färdig, tar hon fram Conrad Svendsens Husandaktsbok och
sätter sig i sin stol. Hon kan inte
läsa något av det som står i boken.
Men ändå slår hon upp en sida och
ser i den, sitter med den en lång
stund, knäpper händerna och håller

sin andakt. - ögonen ser inte mer,
men minnet klarar det som synen
inte kan. Genom Peternelles sinne
går de goda orden hon har läst så
många gånger förr,. hon minns
Guds ord, hon håller fast vid. det
och lever av det i sin ensamhet.
Fattig är hon, så. fattig en männi- .
ska kan bli. Men hon är rik i Gud.
Och det är detta som gör henne
lugn och glad. Hon är lycklig som
har läst så mycket förr, att hon nu
kan ta fram det, nu när hon är
blind. Det är icke tomt hos henne,
hon har ett stort förråd av goda
ting, som hon har fått genom sin
andaktsbok. Nu lever hon på detta.
Var skulle hon ha sökt sin tröst
om det inte varit så för henne?
Vem skulle ha hjälpt henne? Nu
är det icke farligt, Guds ord lyser
i mörkret och talar i stillheten om
livets stora lycka för oss alla: att
vi får vara Guds barn.
Blinda Petternelles andakt är en
gripande predikan om att ta emot
Guds ord, medan det är tid. Vi
som har det bättre än hon, har
kanske ännu inte lärt att ordentligt
bruka Guds ord. Men en dag skall
. det bli så för oss alla, att vi få
bruk för dess skatter. Då är det
mycket gott för oss, om vi känner
Guds ord och kan använda det det enda som kan hjälpa oss.
Jag läser i ett blad: »Rusta dig
icke mot Guds ord, utan var öppen
för det, så skall det sedan bli din
rustning mot alla angrepp.» Det
finns mycket i livet som angriper
oss. Men intet kan övervinna den
rustning som Guds ord ger: kraft
och frid mitt i alla svårigheter. »En
rustning mot alla onda angrepp»
- det är gott att äga.
Låt icke världen och dess glädje
och sorg längre fylla ditt hjärta.
Himmelens rike har kommit till
oss. Också du kan få del däri. Också du kan bli rik i Gud.
(Pastor Skollerud i De döves blad.)
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Trötta själar.
Jag skall vederkvicka trötta själar.

Jer.

31:25

Det finns n1ånga trötta själar i vår tid. Men
ofta kan man inte se på människor att de är trötta
i själen. De sköta sitt arbete och roa sig och allt
ser mycket bra ut. Men djupt i sitt inre bär · de
på en dödstrött själ. De tala kanske med någon
läkare för ·att få någon stärkande medicin, eller
söka få vila och vederkvickelse.
Men tänk om det är något helt annat än medicin och vila människan behöver. Tänk om hon
behöver Gud framför allt annat. "Jag skall vederkvicka trötta själar", heter det i hans ord, och
många kristna vet, att han kan det. Det är inte
. mer medicin och nöjen som behövs, utan det är
stillhet och andakt. Det är Guds ord och Nattvarden, som människan behöver, och att vara kärleksfull och . god mot andra människor. Då får
själen lugn och styrka. Då vederkvickes den trötta
själen och nlan kan bära sjukdom, sorger och
motgångar med frimodighet.

Giv, o Gud, mig ljus och styrka
Att i tron dig hålla kär.

0

Från kursen a Ri is.

Riis herrgård.
.+.Salongen.

1' Kabinettet.

A ina Kjellin, B irgit Dahlström, Dagny
Ni.lsson, Osvald Dahlgren, Märta Hovlund, Aina R ahmn.
K. Glad, Hudiksvall, S. Marklund, Örnsköldsvik, Märta Hovlund, Norrköping,
W . W ahlgren, Landskrona, T. Pehrsson, Visby, Rektor Zommarin, Pastor Areskog,
G. Fröberg, Umeå. 2. raden:• Dagny Nilsson, Hälsingborg, Aina Kjellin, Falköping,
A. Broström, Påryd, Aina Rahmn, Amål, T. Larsson, Halmstad. 3. raden: Pastor
Bergfelt, E. Levau,
Malmö, E. Nilsson,
Södertälje, 0. Dahlgren, Stockholm, A.
Dalin, Arvika, Konsulent Lundell, Gerda Brä.nnström, Skellefteå,
Konsulent
Hjorth. överst: Pastor Svenfors, Fröken
Abrahamsson, Pastor Lodin, Fröken
Mellgren,
Pastor
Svennas.

Konsulent Lundell,
Rektor Zommarin,
Fröken Abrahamsson, Pastor Bergfelt,
Pastor Areskog. På
trappan Tage Larsson.

Vår kristendomskunskap.
Tredje artikeln.

(Forts.)

Den helige Ande upplyser i sin kyrka den som mottagit hans kallelse. Anden upplyser
genom lagen, som varnar och dömer så att vi ångra våra synder, och
genom ev angelium, som visar oss till Kristus, så att vi tro på honom.
Omvän delsen och rättfärdiggörelsen.

När vi ångra oss och tro få vi förlåtelse.
hjärtat omvändes från det onda till Gud. Då
Gud. Då få vi ett nytt liv med nytt sinne
heligt såsom Gud vill. Vår själ blir »född på

Synden borttages och
bli vi rättfärdiga inför
och ny kraft att leva

nytt».
Jesus sade till Nikodemus: Om en människa icke bliver född
på nytt så kan hon icke få se Guds rike. Joh. 3: 3.

LIKNELSEN OM DEN FÖRLORADE SONEN. Läs Luk. 15: 11-32.
I denna liknelse har Jesus beskrivit en människans väg bort från
Gud och tillbaka till Gud. Där talas om synden, uppväckelsen, omvändelsen och förlåtels.en.
1. Synden. - Den förlorade sonens grundsynd var att han gick
bort från sin fader . Sedan följde många andra synder och laster. (I
det främmande landet levde han ett dåligt liv.)
2. Uppväckelsen. - Synden följdes av oro och nöd. Men nöden
tvingade honom att vakna upp, så att han förstod sitt elände.
3. Omvändelsen. - Sonen började då tänka på hur illa han gjort.
( »Han kom till besinning».) Men då ångrade han allt. Och han trodde
på sin faders godhet och beslutade sig för att vända tillbaka hem.
( »Jag vill stå upp och gå till min fader. »)
4. Förlåtelsen. - Då sonen kom tillbaka hem förlät fadern honom
och upptog honom till sitt barn igen.
Vad kallas Andens verk? Hur börjar helgelsens verk?
Varigenom kallar Anden? Hur upplyser Anden? Hur verkar upplysningen genom lagen? genom evangelium? Vad
är omvändelsen? Vad är rättfärdiggörelsen?
Vilken av Jesu liknelser berättar om syndarens väg till
Gud? Vilken var sonens grundsynd? Vad blev följden av att
han gick bort? Vilken blev syndens följd? Vad tvingade
nöden honom till? Hur började omvändelsen? Hur kände
han, då han besinnade sig? Hur mottog fadern honom?
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Kursen a Riis.
Dövstumvårdsrådets utbildningskurs
för föreningsledare ägde rum å Riis
Herrgård 26-28 juni. Alla landets dövstumföreningar hade inbjudits att sända
en representant. Av 27 anmälda kunde
endast 18 mottagas, varav 2 icke kunde komma. Vid kursen medverkade rektorerna Englund och Zommarin, konsulent Lundell, fröken Abrahamsson och
samtliga dövstumpräster. En dag besöktes kursen av konsulent . Hjorth.
Riis Herrgård, är belägen i Nors församling, 18 km. från Karlstad. En förtjusande björkalle leder från landsvägen
upp till en höjd där herrgården är belägen omgiven av en park. På gräsplanen
framför byggnaden, är en flaggstång
rest med den blå-gula duken synlig lång
väg, hälsande kursdeltagarna välkomna. Allt såg så inbjudande ut och inne
i herrgården var det likadant. Alla de
olika
rummen med en blandning av
gammalt och nytt gav en trivsam miljö.
Att vi skulle få bo så fint hade vi inte
väntat oss. Det kändes som om vi i en
hast blivit herrgårdsfolk.
Då vi dagen före kursens början anlände till Riis blevo vi vid allen varmt
välkomnade av pastor Svenfors, som hela tiden var outtröttlig i att göra vistelsen så trivsam som möjligt för oss
alla.
Den 26 juni börj"ade kursen med gudstjänst i N ors kyrka. Denna högtidliga
stund i den vackra kyrkan och _pastor
Lodins utmärkta predikan om människornas behov av att leva i kontakt med
Gud kommer vi att länge minnas. Efter
gudstjänsten samlades vi vid fröken Elisabeth Danielssons grav. Hon tillhörde
släkten Löwenhielm, dog år 1942 och
hade till den kyrkliga dövstumvården
donerat Riis herrgård. Vid graven uttryckte pastor Lodin i ett varmt tal
mångas tacksamma tankar till fröken
Danielsson för denna storslagna donation till de dövstummas bästa.
Kursen öppnades av rektor Zommarin,
som talade om kursens syfte att försöka ge föreningarnas sammankomster
en riktig form och ett värdigt innehåll.
Därefter höll kyrkoherde Mellkvist i
Nors församling ett hembygdsföredrag.
Han berättade först några personliga
mipnen av fröken Danielsson och talade därefter om Norsbygden och Värmland och 01n hembygdsvårdens strävanden.
Det första kurs-föredraget hölls av
rektor Englund vid Broby lantbruksskola över ämnet: »Ett föreningssamman-

träde». Han berörde först föreningsverksamheten och dess uppgifter inom
skilda områden och talade så om de olika föreningsfunktionärernas uppgifter.
Därefter hölls ett sammanträde under
ordförandeskap av pastor Svenfors med
livlig diskussion, som var både nyttigt
och roande för deltagarna.
Efter middagen talåde pastor Aresk:og
om leken såsom ett både underhållande
och nyttigt inslag i föreningslivet. Leken
befrämjar ett gott kamratskap och ger
trevnad och glädje både åt barn .och
vuxna. - Därefter demonstrerades en
del lekar. -- Detta föredrag var det första i serien om mötesprogram.
Kl. 9 varje kväll hölls korum vid
flaggstångsplanen. Efter ett »Gud bevare konungen och fäderneslandet»
sjöngs gemensamt på åtbördsspråket
»Du gamla, du fria . . . » och därefter
sjöngs och tecknades en aftonpsalm och
förrättades bön. Denna stund, så ovanlig för de flesta, blev varje gång lika
högtidlig.
Andra dagen inleddes med morgonandakt av pastor Bergfelt, som med utgångspunkt från Pauli fångenskap talade om den kristnes glädje i förtröstan
på Gud under lidande och förföljelse.
Pastor Lodin höll sedan föredrag om:
»En dövstumförenings uppgift». I sin
predikan dagen före hade han talat om
kontakt med Gud, nu ville han tala om
kontakt med människor. Vi måste känna gemenskap med vårt arbete så att
vi trivs med det. Men viktigare är vår
gemenskap med andra människor, som
gör oss villiga att hjälpa varandra. Så
har också en förening till uppgift inte att samla pengar, ty det medför
ofta kiv och oenighet - utan att stärka
medlemmarnas gemenskap i arbetet för
höga mål.
Därefter talade rektor Zommarin om
»Möteskultur». Efter att ha givit förklaring på vad begreppet »kultur» innebär,
gav han en lärorik inblick i hur man
skall iaktta god kultur i kyrkan, på föreningens möten och på dövstumkongresser. Om de dövstumma visa god möteskultur vinna de högaktning och respekt bland de hörande.
Efter kafferast höll pastor Svenfors
föredrag över ämnet »Något om karaktärsfostram>. Skall vårt liv bli lyckligt
måste vi ha en stark karaktär. Men
detta beror på hurudan själen är. Själen blir stark genom goda tankar, goda
vanor. En god karaktär har ett gott inflytande på andra. Varje föreningsleda-
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Plan för daglig bibelläsning.
3 september -7 oktober.
3. 13 sönd. e. Tref. Vår nästa. Matt.
5: 43- 6: 4.
4 Jer. 9: 1-11. Från ogärning till

5.
6.

7.
8.
9.

ogärning.
Jer. 20: 7- 13. Räddning åt den fattiges själ.
Jer. 23: 1-8. Domen över otrogna
herdar.
2 Sam. 7: 1-16. Herrens rätta boning.
2 Sam. 7: 18-29. Davids bön om
välsignelse.
2 Sam. 22: 1-7. Davids lovsång.

10. 14 sönd. e. Tref. Tacksamhet. Joh.
5: 1--14.
11. 1 Kon. 3: 5-14. Salomos bön om
12.
13.
14.
15.

vishet.
1 Kon. 17: 1-16. Elia vid hovet och
i landsflykt.
1 Kon. 19: 1-15 öknens sakta susning.
2 Kon. 5: 1- 14. Elisa och Naaman.
Dan. 9: 1-19. Daniels bön för Jerusalem.

16. Jer. 29: 4-13. Fångarna i Babel.
17. 15 sönd. e. Tref. Det enda nödvändiga. Luk. 10: 38-42.
18. Klag. 3: 22-33. Väntan efter Her-

ren.
19. Hes. 7: 10-27. Vredens stora dag.
20. Hes. 11: 14-21. Dom över stenhjär-

tat.
re bör arbeta på att själv få en stark
själ, en god karaktär. Då utövar han
ett gott inflytande på sin förening och
kan på ett rätt sätt bli medlemmarna till
hjälp och fördriva det onda ur föreningens liv. Den bästa hjälpen härvid är
dock, att Gud får regera våra hjärtan.
Därefter företogs ett studiebesök vid
Kooperativa förbundets cellullfabrik i
Älvenäs vid Norsälvens utlopp i Vänern.
Onsdagen inleddes med andakt av
pastor Svennas som med utgångspunkt
från Jesu ord »Följ mig» talade om den
kristnes kallelse och vad Jesu efterföljd
innebär.
I serien om mötesprogram talade fröken Abrahamsson om föredrag med ljusbilder och lämnade anvisning på hur
medlemmarna själva kunde med enkla
medel hålla föredrag och öka medlemmarnas kunskap i de mest skilda ämnen. En omfattande förteckning lämnades på sådana föredragsämnen.
I samma serie talade pastor Svenfors
om filmen och lämnade praktiska råd

21. Hes. 15: 1-8. Det torra vinträdets

öde.
22. Hes.

18: 23-32. Vedergällningens
lag_
23. Hes. 33: 10-20. Herrens omutliga
vägar.
24. 16 sönd. e. Tref. Kristus är uppståndelsen och livet (Joh. 11: 1-7,
17-27).
25. Hes. 34: 11-16. Herrens vård om

de bortkomna.
26. Hes. 37: 1-14. Herrens ande gör le-

vande.
27. Ordspr. 3: 5-18. Vishetens lovsång.
28. Ordspr. 6: 6-23. Fördärvets vägar

och människor.
29. Joh. 1: 1-14. Ordet som var hos

Gud.
30. Joh. 1: 15-24. Johannes Döparens

vittnesbörd.
1. Den hel. Mikaels dag. Barnen och
änglarna. Mark. 10: 13---,16.
2 Joh. 1: 35-43. Jesu första lärjungar.
3°. Joh. 1: 44-51. Lärjungarn~s fram-

tid.
4. Joh. 2: 1-11. Det första undret.
5. .Toh. 2: 12-25. Helgedomen är intet

marknadshus.
6. Joh. 3: 1-15. Nya födelsens under.
7. Joh. 3: 16--21. Varför Gud utgav sin

Son.
för anordnande av filmaftnar, val av
program o. s. v.
Konsulent Lundell höll föredrag om
föreningsekonomi. Efter att ha berört
vad god ekonomi innebär, gav han goda
råd om sund föreningsekonomi. Föredraget avslutades med praktisk bokföringsövning.
Den sista eftermiddagen hölls »frågelåda», varvid var och en fick framställa
frågor och förslag, vilka ingående diskuterades.
På kvällen avslutades kursen av rektor Zommarin. Han framhöll, att kursens genomförande översteg hans förväntningar. Den goda gemenskap som
rått mellan deltagare och ledare hade
fört alla närmare varandra.
Herr Levau, Malmö, tackade Dövstumvårdsrådet för dess initiativ till
denna kurs och överlämnade såsom tack
från deltagarna en penningsumma för
inköp av någon minnessak till Riis. Han
framhöll, att denna kurs varit en upplevelse för deltagarna, som sent skall
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Gudstjänster i september.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
L. 2.
L. 2.
S. 10.

Ödeshög. Kyrkan kl. 10.30.
Mjölby. Kyrkan kl. 4.30.
Stockholm. Storkyrkan kl.

1
(Lund).
F. 15. Sala. Kyrkan kl. 10.30.
L. 16. Norberg. Kyrkan kl. 3.
s. 17. Västerås. Domkyrkan kl. 1.
s. 17. Arboga. Kyrkan kl. 6.30.
F. 22. Reijmyre. Kyrkan kl. 4.
L. 23. Valdemarsvik. Kyrkan kl. 10.30.
s. 24. Norrköping. Hedvigs Kyrka
kl. 1.
M. 25. Vånga. Kyrkan kl. 10.30.
S. i/10 • Stockholm. Storkyrkan kl. 1.
S. G. Sven f o r s.

Vesslev. 7. Alsten. Tel. 25 43 31.
L unds di s

t r i k t.

S.
S.

3.
3.

Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal

L.

9.

Hovmantorp,

kl. 16.
Dövstumhemmet

kl. 12.
S. 10.
L. 16.
S. 17.

Växjö, Domkyrkan kl. 13.
Trelleborg, Kyrkan kl. 18.
Hälsingborg, Maria kyrka

kl.

15.30.
L. 23.
S. 24.
L. 30.
S. 11 10•

Eslöv, Kyrkan kl. 16.
Nässjö, Kyrkan kl. 13. Nattv.
Ystad, Kyrkan kl. 15. Nattv.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal

kl. 16.
C.-A. Ar e skog.

Merkuriusgatan 7, Lund.

Tel. 113 33.

glömmas. - Även till husmor, fröken
Mellgren, överlämnades en gåva som
tack för hennes arbete för allas trevnad
och för den goda förplägnaden. Till sist
höll pastor Svenfors en kort andakt.
Det är med tacksamhet vi minnas
dessa korta, innehållsrika dagar. Särskilt värmdes våra hjärtan -av den anda
av förståelse och gemensk_a p, som rådde
mellan ledningen och deltagarna.
Måtte denna kurs upprepas nästa år
till nytta för andra föreningsfunktionärer.
(Referat av Dagny Nilsson, Hälsingborg, och Osvald Dahlgren, Stockholm. )
TA OK.
A kursdeltagarnas vägnar får jag
framföra ett innerligt och varmt tack
för den lärori.ka kursen och d en goda
samvaron på Riis Herrgård.
Edv. Levau.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 6.
Falkenberg, Kyrkan kl. 12.30.
Halmstad, Förs.-h. kl. 5.15.
Laholm, Förs.-salen i Prästg. 10.
Stenkyrka, Kyrkan kl. 11.
Falköping, Kyrkan kl. 1.30.
Nattvard.
s. 10. Tidaholm, Kyrkan kl. 4. Nattv.
s. 17. Mellerud, Förs.-h. kl. 10. Nattv.
s. 17. Bäckefors, Kyrkan kl. 12.45.
L. 23. Töreboda, Kyrkan kl. 11.30.
L. 23. Mariestad, Kyrkan kl. 3.
s. 24. Karlsborg, Realskolan kl. 12.
s. 24. Skövde, Kyrkan kl. 3.30.
L. 30. Lysekil, Kyrkan kl. 11.
L. 30. Uddevala, Förs.-salen kl. 5.30.
s. 1/10· Kungälv, Kyrkan kl. 2.
s. 1/ 10· Göteborg, Domkyrkan kl. 4.
H i l d i n g 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. 3. Örebro, Olaus Petri kyrka kl. 1.
· ( Svenfors)
O. 6. Karlstad, Förs.-hemmet kl. 7.
(Svenfors)
L. 9. Storvik, Kyrkan kl. 2.45. (Lund)
L. 9. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 6
(Lund)
L. 9. Arjäng, Silboda kyrka kl. 10.30.
(Svenfors)
S. 10. Kil, Komministergården i samhället kl. 12.30. (Svenfors)
L. 16. Askersund, Kyrkan kl. 5.30.
(Lund)
S. 17. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1.30.
(Lund)
L. 23. Hedemora, Kyrkan kl. 4. (Lund)
S. 24. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 1.
(Lund)
Pastor Svennas är tjänstledig flJr militärtjänst. Tjänsten uppehälles av pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten. Tel.
Stockholm 25 43 31.
VIGDA.
Saivo Kristian Lasalle Lundholm och
Vanja Maria Elisabet Johansson,
Stockholm, den 13 aug. i Högalidskyrkan.
.
Stig Allan Wesley Cronholm och Elna
Sonja Linnea Karlsson, Karlskrona,
den 26 _aug.
V
L. 2.
S. 3.
S. 3.
M. 4.
T. 7.
S. 10.

Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem nåd att besinna dess
heliga förpli.ktelser, och låte sin välsignelse vila över va.rje redligt äkta förbund.

De Dövstummas kyrkoblad.
utgives av Svenska Kyrkans
Diakoni styrelses Dövstumvårdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., StocJ.holm 1944

