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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD

Al tarskåpet Yid högaltaret i Vl1s teds Domkyrka.

Vårt hem hon vill vara i livets glädje.dagar,
Och när i sargens tid bekymrat hjärta klagar,
Där redes oss ett rum vid Herrens nattvards-bord,
Där vigas vi till ro i våra fäders jord.
Sv . P s . 164: ;;,

70

Altarskåpet.
I Västerås Domkyrka finns ett
stort, vackert altarskåp, som en
gång skänkts av Sten Sture d. y.
Han gav det av tacksamhet för allt
vad han fått under sitt liv.
Genom den gåvan ville han först
tacka och hedra sin far, riksföreståndaren Svante Sture. Sten Sture
hade säkerligen många gånger beundrat sin far, som arbetade ut sig
för l~ndets skull. Själv lärde han
sig också . av detta att offra allt
för Sverige; När fadern dött, tackade han honom därför genom den
vackra gåvan till kyrkan.
Det vackra s~åpet gav han också
för att tacka och· ära kyrkan, som
betytt mer · för honom än någon
anna:ri kyrka i landet. Både hans
far och farfar hade· bott på Västerås slott, och själv hade han som
barn bott i Västerås. Domkyrkan
hade ,. framför allt varit den helgedom, där han förrättat gudstjänst,
där han konfirmerats och dit han
sist . följt sin far till graven vid

högaltaret. Att han ville visa sin
kärlek till denna kyrka genom en
vacker gåva var inte underligt.
Men gåvan var sådan, att ingen
skulle komma att tänka på givaren,
när han såg den, eller på kyrkan,
som fått den. Allas tankar skulle
söka sig fram till Jesus, som altarskåpet talade om. Rika och fattiga,
alla .som besökte kyrkan, skulle påminnas om hur Jesus levde, dog
och uppstod för oss. Detta är Guds
gåva, större än alla andra. Det
visste Sture, som skänkte altarskåpet, det visste biskopen, som tog
emot det, och det har alla vetat,
som sedan sett det.
Alla vi, som nu lever i Sverige,
har stor orsak att tacka för allt
gott vi h:ar fått och att visa denna
tacksamhet. Vi skola tacka för far
och mor, för make och maka, för
syskon och vänner, för mat och
hem, för fosterland och kyrka. Men
framför allt: Glöm icke att tacka
Gud för Jesus, din Frälsare.
Amen.

En blind pojkes predikan.
En morgon, när jag gick gatan
fram, fick jag se en liten blind
pojke stå på den ena trottoaren
med huvudet framåtböjt, tydligen
ivrigt lyssnande. Jag gick fram till
honom och frågade:
»Skall jag hjälpa dig över gatan,
min lille vän?»
»Nej, tack så mycket! Jag väntar på min pappa. Han tar alltid
hand om mig och leder mig så försiktigt. Och när han håller mig i
handen, känner jag mig fullt
trygg. »
»Hur kan det göra dig trygg,
att han håller dig i handen?»
Pojken slog upp sina blinda ögon

och svarade med ett lyckligt leende:
»Därför att far känner vägen
Han kan se, fast jag är blind.»
Denne lille pojke hade hållit en
god predikan för mig. Hur är det
med oss, den store Gudens barn?
Känna vi oss fullkomligt trygga,
när vi hålla vår hand i vår Faders?
Vi äro fattiga, blinda barn, som
inte själva hitta vägen. Men vår
Fader, som ser allt, har i sin visdom och kärlek stakat ut den väg
vi skola gå för att nå det himmelska målet. Om han ser det nödvändigt för oss att gå igenom prövningar och lidande, skola vi väl då '
dra oss undan och vägra att gå
den vägen?

71

ALLHELGONADAGEN

Saliga äro de döda, som dö i Herren.
Upph. 14: 13

Så står skrivet i bibelns sista bok. Den, som
dör i Herren, har också levat i Herren. Han har
trott på sin Frälsare Jesus och litat endast på
Honom och Hans nåd. För Jesus har han bekänt
sina synder och bett honom om förlåtelse. Mycket
tungt och svårt hava Guds vänner mången gång
fått känna, synd och frestelse har pinat dem.
Men de hava blivit kvar hos Jesus och bett
Honom om tålamod att kunna uthärda allt.
Jesus har hört deras bön. De hava flitigt läst
Guds ord och kommit till sin Frälsare i Hans
heliga nattvard. Så ha de fått veta den väg de
borde gå och huru de borde göra. Jesus har liksom lett dem vid handen. Vid Jesu hand ha de
också fått taga det sista steget genom döden in
i evigheten. Nu äro de saliga. De sörja icke mer.
Deras synd är förlåten. Gud har avtorkat deras
tårar. Se detta är Guds vänners salighet. Bed
Gud, att också du för Jesu skull må få vara med
däruppe.
Amen.
H. B.
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Korset i sanden.
I Finlands huvudstad gick jag
en gång · tillsammans med en god
vän och promenerade i närheten av
den vackra Brurinsparken. Vid en
järnvägsövergång tog han mig varligt i armen, hejdade mina steg och
såg själv ned i sanden mellan järnvägsrälsen. Jag följde hans · blick
och såg där nere ett kors, ritat i
sanden. Det var alldeles nyss ritat,
det såg man tydligt. Jag stod tyst,
försjunken i tankar. Min vän stod
också tyst vid min sida.
Så bröt han den andaktsfulla
tystnaden : »I snart trettio år har
jag varje dag sett detta kors i sanden. Alltid lika färskt. Någon gång
har jag också sett henne, som sakta
och varsamt ritat korset med sitt
pekfinger. En moder, som för trettio år sedan förlorade sitt enda
barn just här. Ett tåg körde över
barnet, där det lekte mellan spåren.
Modern observerade tåget för sent.

I hennes åsyn lemlästades den lilla.
Alltsedan den dagen går hon hit
varje dag, hur än vädret är, och
ritar korset i ,s anden. »
Jag greps. Jag såg för min inre
·s yn den sörjande modern, hur kärleksfullt och troget hon vårdar den
lillas minne. Korset i sanden, ritat
varje dag, det var för mig en gripande predikan. Är det inte så det
skulle vara i ett människoliv? Korset skulle icke blott ritas utan resas i vårt inre varje dag. Vi synda
dagligen med ord och gärningar,
med överträdelse och underlåtelse.
Korset utsuddas. Hjärtats frid viker. Då måste vi dagligen om och
om igen bedja Gud att han på nytt
måtte göra korsets konturer klara
i vårt liv. Att han måtte förlåta
oss vår skuld. Månne det icke är
så, som den nu gamla modern också tänker, när hon dagligen ritar
sitt kors i sanden? Jo, förvisso.

Mellan stenarna.
Jag hörde för en tid sedan en
moder berätta att hennes lilla pojke blivit överkörd på gatan. Hon
hade varit sysselsatt inomhus, då
ett bud kom med den förskräckliga
underrättelsen: .»Skynda er till polisvaktkontoret ! Ert barn har blivit
över kört ! »
Modern skyndade dit. Doktorn
var ännu icke kommen. Man sade
att hjulen hade gått över barnets
fot, men när modern undersökte
sin lilla pojke, kunde hon icke finna honom det ringaste skadad.
»Hur är det möjligt att vagnen
gått över din fot, men inte krossat
den?» frågade modern.
Barnet såg upp i hennes ansikte
och sade: »Mamma, jag tänker
Gud gjorde så, att foten kom i något tomrum mellan stenarna.»
Jag har ej kunnat glömma bar~

nets ord: »Jag tänker Gud gjorde
så, att foten kom i något tomrum
mellan stenarna. » När vi se alla
dessa människor, som drabbas av
de mest överväldigande sorger vad är det som gör att de icke
alldeles krossas av dessa sorger?
Jo, att Gud, så att . säga, har ett
rum mellan stenarna för dem. De
äro många, vilka såväl till kropp
som själ varje dag komma under
smärtans och lidandets vagnshjul,
och det är ett riktigt under att de
leva. Ack, hemligheten är att Gud
har »ett rum mellan stenarna» :för
dem.
Då betyder det föga, vilka · förkrossande hjul än gå över hans
barn - sjukdom, fattigdom, förlust av vänner. - Gud har dock
alltid något tomrum, där han tar
undan de sina. Och Han ger kraft
att härda ut.
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Använd tiden.
För varje dag ha vi rika tillfällen att göra något, att lära något, att hjälpa med något. Man
börjar ett nytt år med goda föresatser. I år skall det bli bättre än
förra året. Du börjar en ny dag
med att tänka: I dag skall jag göra
i ordning det och det, skriva ett
brev, gå till en sjuk vän, hjälpa till
med det och det Så går dagen,
vännen får ligga där ensam, brevet
blir inte skrivet, det blev inte gjort
allt som jag tänkt. Dagen går, året
går, många tillfällen att göra gott
har vi slarvat bort, tillfällena att
hjälpa ha gått förlorade.
Och så skylla vi på tiden. Vi
hinna inte, säga vi. Varför räcker
inte tiden till?
Kanske är vi för bekväma. Vi

drar på tiden, försumma tillfällena.
Strid mot denna lättja. Gör det du
skall göra, nu! Gå till vännen, skriv
brevet, ordna dina saker, nu. Vänta
inte på att andra skall göra det!
Det är ditt uppdrag, just nu, just
i dag.
·
,E n dag är det för sent. Det är
för sent när kraften, hälsan är
borta, när vännerna, din man
eller hustru, far och mor, inte mer
finns.
Men tänk framför allt på din
själ! Du tänker ju bli bättre, tänker börja tro · och bedja. Tänker
omvända dig från synden till Gud!
När? Framdeles! Inte har du tiden
i din hand.
Tiden går!

74

Vår kri"stendoniskunskap.

rn.

EN KRISTENS BON.
Vad bönen är.

Rönen är vårt hjärtais samtal med Gud, vår käre himmelske Fader.
Akalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa
mig. Ps. 50: 15.
·
Varför vi skola bedja.

Vi böra bedja, ty
Gud vill det, och
vi själva behöva det.

Det är nödvändigt att bedja, ty utan bön har hjärtat ingen förbindelse med Gud. »Bönen är det - kvistna livets andedräkt. »

(

Bedjen och I skolen få, för att Eder glädje skall bliva fullkomlig. Joh. 16: 24.
Huru ·vi skola bedja.

Vi skola bedja ödmjukt och undergivet såsom barn, i Jesu namn.
Bön i Jesu namn är att bedja i Jesu gemenskap såsom han
vill och i förlitande på att han hör oss.
När vi bedja knäppa vi händerna. Det hjälper oss att i stillhet samla tankarna.
När vi skola bedja.

Vi få bedja alltid när vi känna o.ss behöva Guds hjälp och kraft.
Men vi behöva också ha bestämda bönetider (morgonbön, aftonbön,
bordsbön o. s. v.).
Olika slag av bön.

Bönen kan vara av olika slag. Vi kunna begära att få något
eller tacka för vad vi fått (taclcsägelse) eller giva Gud vårt
hjärtas hyllning (tillbedjan) eller bedja för någon annan {förbön). - Vi kunna bedja enskilt, tillsammans med de våra (husandakt) eller i kyrkan (församlingsbön).
Vad vi skola bedja om.

Vi få bedja om allt vad vi behöva till kropp och själ. Men vi böra
tänka på, att själens behov är det viktigaste.
Föreläsni~gar.

Malmö. S:t Johannes förs.-hem, Ka-

pellgatan 6 II den 11 nov. kl. 19. Fröken
Abrahamsson, Göteborg: »Island». Film
m. m.
Halmstad. Dövstumför., den 12. nov.
kl. 2.30. Fröken Abrahamsson: »Gustaf
Dahlen».

Köping. Den 19 nov. efter gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg: »Alfred
Nobel och nobelprisen».
H edemora. Sterners pensionat, den 25
nov. kl. 6, och Borlänge den 26 nov. efter
gudstjänsten. Dövstumlärare Schyberg:
»Alfred Nobel och nobelprisen ».
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Plan för daglig bibelläsning.
5 november-31 december.
5. Alla Helgons dag. Jordens salt och
v ärld ens ljus. M'att. 5: 13-16.
6. Joh. 10: 32-43. Otack för god gärning .
7. Joh. 11: 1-16. Sjukbudet från Bet a nia.
7. Joh. 11: 17-29. Jesus är uppstå nd elsen och livet.
9. Joh. 11: 30-37. Jesus grät.
10. Joh. 11: 38-50. Lasarus uppväckes
från döden.
11. Joh. 12: 1-11. Kärlekens slöseri.
12. 23 sönd. e. Tref. Den gyllene reg eln.
Matt. 7: 12.
13. Joh. 12: 20-30. Vetekornets lag.
14. Hos. 6: 1-6. Kärlek är bättre är
offer.
15. Hos. 14: 1-10. Den faderlöses Fader.
16. Joel 2: 27-32. En .räddad skara.
17. Amos 4: 6-13. Obotfärdighet utan
m å tt.
1 8. Amos 5: 6-15. Domen över förtr yck a r en.
19. Sönd. f. Domssönd. Vaksamhet.
Luk. 12: 35-40.
20. Amos 5: 16-24. Hemsökelsens dag.
21. Jona 3. Staden som gjorde bot.
22. Mika 4: 1-7. Sions framtida storhet.
23. Mika 6: 1-8. Herrens uppgörelse
m ed sitt folk.
24. Mika 7: 1-9. Ett söndrat folk.
25. Hab. 2: 13-20. Hednafolkens fåfänga
möda.
26. Domssöndagen. Sonen dömer. Joh.
5: 22-29.
27. Joh. 13: 21-30. Varning för förräderi.
28. Joh. 13: 31-38. Petri storslagna
löfte.
29. Joh. 14: 1-14. Boningarna i Faderns
hus.
30. Joh. 14: 15-21. Hjälparen, sanningen s Ande.
D ecem ber.

1. Joh. 14: 22-31. Hjärtats oro och
J esu frid.
2. Joh. 15: 1-8. Vinträdet och grenarna.
3. 1 sönd. i Advent. Ett n ådens år från
H er ren. Luk. 4: 16-22.
4. Joh. 15: 9-17. Jesu vänners inbördes
kärlek.
VIGDA.
P er Vestling och Hildegard Eriksson ,
Umeå, den 26 aug. i Umeå stads
kyrka.
P er Filip östansjö, Bergvik, och Ann~
Marie Eriksson, Hanebo, Hälsingland,
d en 27 augusti.
Johan Eriksson, Handöl, och Kerstin
Jonasson, Offerdal, Jämtland, den 10
s ept. i Museikyrkan i Östersund.
B engt Lennar t Ejnar Johansson, Hud- ·

5. Joh. 15: 18-27. Världens förblivande
hat.
6. Joh. 16: 1-15. Nyttan av Jesu bortg å ng.
7. Joh. 16: 16-24. Tidens korta möda.
8. Joh. 16: 25-33. Världens övervinn a nde.
9. J oh. 17: 1-8. Bön om förhärligande
hos Fadern.
10. 2 sönd. i Advent. D et fördolda och
d et uppenbarade riket. Luk. 17: 2030.
11. Joh. 17: 20-26. Bön för alla, som
komma till tro.
12. Joh. l'15: 1-9. överfallet i örtagården. ···
13. Joh. 18: 10-18. Jesus p å överstepräst ens gård.
14. Joh. 18: 19-27. Jesus förhörd och
förnekad.
15. J oh. 18: 28-40. Jesu kungaförklaring
inför Pilatus.
16. Joh. 19: 1-11. Jesus gisslad och begabbad.
17. 3 sönd. i Advent. Bereden väg för
H err en. Luk. 3: 1-15.
18. Joh. 19: 19-27. Fiender och vänner
vid korset.
19. J oh. 19: 28-42. Jesus död och begraven.
20. Joh. 20: 1-10. Den tomma graven.
21. Joh. 20: 11-18. Den Uppståndne och
Maria från Magdala.
22. Joh. 20: 19-31. Den Uppståndnes uppenbarelser.
23. Joh. 21: 1-14. Mötet vid Tiberias sjö.

24. 4 sönd. i Advent. H erren är nära.
Jes. 52: 7-10.
25. Juldagen. Gud med oss. Matt. 1: 1820.
26. Annandag Jul. D en oundvikliga
söndringen. Luk. 12: 49-53.
27. Sak. 7: 9-14. Rättvisa och barmhärtighet.
28. Sak. 8: 7-17. Ny välsignelse.
29. Sak. 9: 9-17. Sions konung och folk.
30. Malaki 3: 1-4. Reningen från orättfä r dighet.
31. Sönd. e. Jul. Barnaskapets trygghet.
Matt. 2: 13-23.
dinge, och Mary Kristina Lindgren,
Stockholm (hörande ) d en 30 sept.
Karl Erik L eif Krantz (hörande) och
Anna Elisa b eth Hill, Linköping, d en
30 sept. i Seglora kyrka på Skansen.
Rolf Martin Lennart Thorin och Elsa
Margareta Sundström, Malmö, ·den 1
okt. i Klosterkyrkan i Lund.
H erren Gud, som har stiftat äktenskap et , give dem nåd att besinna dess heliga
förplikt elser, och låte sin välsignelse
vila över varje äkta förbund.
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
November.
L.
4. Södertälje. Kyrkan kl. 4.
S.
5. Stockholm. Gustav Vasa kyrka
kl. 1. Därefter i förs.-salen .

F. 10.
L. 11.
S. 12.
T. 14.
L . 18.

s. 19.
T. 21.

Till denna gudstjänst inbjudas
särskilt de som bo i Stockholms
omgivningar. Psalmer: 144: 1
0. 4 (486); 577 (660); 579: 1 0.
5 ( 654) ; 148: 3 ( - ) .
Malmköping. Kyrkan kl. 3.
Strängnäs. Domkyrkan kl. 12.30.
Eskilstuna. Klosters Förs.-hem
kl. 11.30.
Stockholm) Konfirmandmöte kl.
7.30.
Västerås. Domkyrkan kl. 3.
Köping. Kyrkan kl. 12.30.
Stockholm.
Maria
Förs.-sal,
Ragvaldsg. 10 kl. 7.30. Församlingsafton.

D ecember.
L.
2. Enköping. Kyrkan kl. 2.
S. 3. Stockholm. Manilla kl. 10.30.
S. 3. Stockholm. Storkyrkan kl. 1.

S.
F.
L.

3.
8.
9.

S. 10.
S. 10.

L. 16.
S. 17.

Psalmer: 43: 1-3 (53); 41: 1-4
(51); 48 (- ); 55: 4.
Uppsala. Vindhem kl. 3.30.
Kisa. Kyrkan kl. 1.15.
Norrköping. Hedvigs Kyrka kl.
3.30.
Nyköping. S:t Nicolai Kyrka kl.
12.30.
Visby. Domkyrkan kl. 3 (Thuresson).
Linköping. Domkyrkan kl. 4.30.
Mjölby. Kyrkan kl. 5.
S. G. S v en

f

o

r s.

Vesslevägen 7, · Alsten. Tel. .25 43 31.
Lunds

d ·istrikt.

November . .
L. 4. Kalmar. Förs.-huset kl. 18.
S. 5. . Borgholm. Kyrkan kl. 13.
L. 11. Malmö. S:t Johannes förs.-hem,

S. 12.
L. 18.
S. 19.
S. 19.

S. 19.
L. 25.
L. 25.
S. 26.

Kapellgatan 6 II, kl. 19. Föreläsning, film m. m.
Landskrona. Kyrkan kl. 13.30.
Ängelholm. Kyrkan kl. 18.
Lund. Dövstumskolan kl. 9.30.
Barngudstjänst.
Malmö. V. Skrävlinge kyrksal
k'l. 16.
Vaggeryd.
Kyrksalen kl. 14
(Bratt).
H ovmantorp. Berghem kl. 15
(Bratt).
Västervik. Kyrkan kl. 17.
Nässjö. Kyrkan kl. 13.

D ecember.
L. 2. Värnamo. Kyrkan kl. 16.
S. 3. Karlshamn. Kyrkan kl. 13.
L. 9. Ahus. Kyrkan kl. 16.
S. 10. Kristianstad. Kyrkan kl. 13.
S. 10. Vä x jö. Domkyrkan kl. 13(Bratt).

S. 17.

Elcsjö. Kyrkan kl. 13.
C.-A. A res ko g.

M erkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.
V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Novem ber.
L. 4. Vara. Kyrkan kl. 12.30. Nattv.
S.
5. Vänersborg . Förs.-h. kl. 11.
S.
5. Uddevalla. Förs.-salen kl. 3 .
S. 12. Tidaholm. Förs.-h. kl. 11.30.
S. 12. Falköping. Förs.-h. kl. 5.
L. 18. Ulricehamn. Kyrkan kl. 11.
S. 19. Borås. Förs.-h. kl. 11.
S. 26. Halmstad. Kyrkan kl. 1.
D ecemb er.
L.
2. Kungsbacka. Kyrkan kl. 2.15.
S. 3. Kungälv. Kyrkan kl. 2.
S. 3. Göteborg. Domkyrkan kl. 4.
S. 10. Falköping. Förs.-h. kl. 11.
S. 10. Borås. Förs.-h. kl. 3.45.
S. 17. ö x nered. Dövstumh. kl. 2.15.
S. 17. Uddevalla. Förs.-h. kl. 5.30.
H i l d in 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.
Novem b er.
Sunn e. Kyrkan kl. 15.30.
Torsby. Kyrkan kl. 12.30.
Örebro. N. Förs.-h. kl. 19. Förs.-

L. 4.
S. 5.
L. 11.

afton.
S. 12.

örebro. N. Förs.-h. kl. 9. Barn-

S. 12.

Kyrkan
kl.
13 .
Nattvard.
Gävle. Dövstumskolan kl. 12.
Barngudstjänst.
Söderhamn. Kyrkan kl. 13.30.
Falun. Kristine kyrka kl. 13.30.
Borlänge. Förs.-h. kl. 13.

gudstjänst.
L. 18.

S . 19.
L. 25.
S. 26.

Karlskoga.

D ecem b er.
L . 2. Nora. Kyrkan kl. 14.30.
S. 3. Hallsb erg. Kyrksalen kl. 13.
L.
9. Filipstad. Kyrkan kl. 15.
S. 10. Kristin ehamn. Kyrkan kl. 13.
L . 16. Rättvik Kyrkan kl. 15.30.
S . 17. Mora. Kyrkan kl. 13.
I v a r S v en n a s.

Slussgatan 9, Örebro. T el. 226 05.
AVLIDNA.
Maria Charlotta _Frånlund, Ytter-Lännäs, Angermanl., d. 20 aug. 70 år.
J?ru Elin Cecilia Sundström f. Karlss on,
överum, den 21 sept., 73 år.
Per Gunnar Eriksson, Valbo, Gästrikland, den 21 sept. 37 år.
Amanda Håkansson, f. Johansson, Asarum, Blekinge, den 24 sept, 68 år.
Johan Albin Svensson, Eskilstuna den
11 okt. 61 år.
D et längtande hjärtat har funnit sin
vila till sist i Gud.
(Sv. ps. 148: 2)

De Dövstummas kyrkoblad.
utgives av Svenska Kyrkans
D ia konistyrelses Döv stumvårdsråd,

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

A/ B Gustaf Lindström s Boktr., Stockholm 1944

