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Jesu födelse.
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HELGENS GU·DSORD
Jul.
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus;
ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.
Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given,
och på hans skuldror skall herradömet vila;
och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.
(Jes. 9: 2, 6.J

Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i
dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och han är Messias,
Herren.
Ara vare Gud i höjden
och frid på jorden,
bland människor, till vilka han har behag.
{luk.2:10, 14.)

Nyår.
HERRENS NAD är det att det icke är ute med oss,
ty det är icke slut med hans barmhärtighet.
· Den är var morgon ny,
ja, stor ör din trofasthet.
Herren är god mot dem som söka honom.
Det är gott att hoppas i stillhet
på hjälp från Herren.
(Ur Kl a g. 3 kap .}

Trettondedagen.

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,
och Herrens härlighet går upp över dig.
Se, mörker övertäcker jorden
men över dig uppgår Herren,
och hans härlighet skall uppenbaras över dig.
{Jes. 60: 1-3.J

Och se, stjärnan som de hade sett i östern gick framför dem, till dess att
den kom över det ställe där barnet var. Och när de sågo stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
!Matt. 2: 9-10.l

Jesus sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso
icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus».
(Joh. 8: 12.)

LOFTET
Det folk som vandrar i mörkret skall
se ett stort ljus.
Jes. 9: 2.
Vilket härligt löfte till alla blinda! Ty det är
ett löfte till blinda, alla blinda, lekamligen och
andligen blinda.
Men det är också e.tt löfte till alla döva. Man
kan alldeles säkert också säga så här: Det folk
som vandrar i tystnaden skall höra ett väldigt
ljud tränga fram. Och ljudet skall vara fullt av
jubel.
Liksom det finns mörker av olika slag, finns
det också tystnad av olika slag. En har fått sitt
öra förstört, en annan kan inte höra Guds tröstande röst i sitt hjärta. Vem kan övervinna mörkret och tystnaden?
Jo, ett barn varder oss fött, en son bliver oss
given. Detta barn det är Jesusbarnet, som på nytt
kommer till oss i julens högtid. Denne Son det
är Guds egen Son, som är mäktig att förvandla
allt, till och med mörker och tystnad till ljus och
ett brus av jubel.
Herre Jesus, ·kom till mitt hjärta med ditt ljus
och ditt jubel! Amen.
f. L.

Ljuset.
I gamla tider gick en väktare på
stadens gator för att vaka över eldfara och annat ont. Om han mötte
en nattvandrare brukade denne fråga : »Väktare, vad lider tiden?» Det
var egentligen ett bibliskt ord. En
gång kom en man till profeten Jesaj a och frågade så (Jes. 21: 11).
Samma fråga har ljudit över jorden så länge människor levat. Och
det betyder: vi tycker inte om mörkret ; vi längtar efter ljuset.
Men det finns många slags mörker. Det kan vara mörka tider för
ett helt folk - och det finns många
sådana folk nu - och mörka tider
för en enskild människa. När sorgens och olyckans mörker kommer
över oss, då längtar vi efter glädjens och lyckans ljus. Och vi känna
nog alla till det som kallas mörkrets
makt. Därifrån kommer allt som
vill göra oss ont. Ett litet fel, ett
häftigt ord, en oren tanke kan plötsligt ta all glädje ifrån oss. Och då
blir det mörkt i vårt inre. Och vi
längtar efter ljus och glädje. »Vad

lider tiden?» när kommer ljuset tillbaka?
Det hände en gång, att ljuset strålade genom mörkret. Det lyste för
herdarna vid Betlehem.
En gudomsstråle mild och ren,
Han världen giver ett nytt sken
Och lyser i den mörka natt
Dem som till honom hoppet satt.
Ära vare Gud.
(Sv. ps. 62: 4.)

Och därför fröjdas vi åt julen
med dess budskap om det eviga ljuset. Inte det fattiga ljus som vi
själva kan tända. Det brinner snart
ner. Inte den glädje och feststäm-·
ning som vi själva kan åstadkom-·
ma. Den försvinner snart, när den
grå vardagen kommer tillbaka med
sina krav och svårigheter. Nej! Julens ljus är Guds ljus. Och för det
ljuset måste mörkret vika. Det betyder ljus över din väg mitt i mörkret.
Och är inte det den bästa julgåva
vi kan få. Du behöver inte. famla
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i mörker. Du kan tryggt möta dag
efter dag med en glädje och frimodighet i ditt hjärta, som mörkrets makt icke kan ta ifrån dig.
Jesus har själv sagt : »Ingen som
tror på mig skall förbliva i mörkret».
»Vad lider tiden?» Det är ett
ord att tänka på också inför det
nya året. Hur många år har du
kvar att leva? Kanske inget. Skall
den tid du har kvar bli en mörkrets

tid eller en tid i ljus? Det beroi
på hur du tar emot Jesus. Bara han
kan ge ljus över dina år, över ditt
Jiv. Med honom i ditt hjärta är du
frimodig.
Ett år har gått, ett år går in
Vem vet vad tiden giver?
Men om du tar min hand i din
Jag ej förfärad bliver.
I Jesu namn framåt jag går.
Välsigne han mitt nya år.

Vår första församlingsdiakonissa för dövstumma.
Det har länge varit ett önskemål
- särskilt i våra större städer att få en väl utbildad kvinnlig kraft
till dövstumprästens hjälp. Distrikten är ju alltför stora för att det
k Il kunna bli tal om att sköta de
m n<Ya arbetsuppgifterna på ett någorlunda tillfredsställande sätt. I de
fl sta större församlingar finns ju
sedan länge församlingsdiakonissor
anställda till prästernas och församlin sorganens hjälp. Och det är ju
tydli t, att samma behov också finns
stora områden som utgör en
i
döv tumprästs församling.
I andra länder har man även inett d tta. I Köpenhamn har en föramlin sdiakonissa arbetat bland de
dövstumma i ett par år. Och i Helsin ·f rs har man beslutat anställa
en s dan, fastän kriget lagt hinder
i vä · n.
M n utom den egentliga församlin ·sv rden anmäler sig här ett stort
b h v då det gäller sjukvård, barnavård och andra ting som hör samman härmed. Alla dövstumma vet,
vilk n god hjälp det hade varit, om
d t funnits någon· till hjälp vid sjukdomsfall. Inte bara som tolk vid
läkarbesök och sådant - det har ju
alltid kunnat ordnas. Utan någon
som varit fullt utbildad i sjukvård
och van vid sådana saker och som
därjämte kunnat teckna. Från
m nga håll har detta behov fram-

Karin Malmer.

hållits. Och man har tänkt sig saken ordnad på olika sätt. Man har
t. ex. talat om att få någon sköterska utbildad i åtbördsspråket vid
varje större sjukhus. Härvid har
dock tvivel framkommit om en sådan verkligen kunde få den vana
som är nödvändig för att vara till
verklig nytta, då det ju inte är så
många fall på varje sjukhus. - Behovet har också diskuterats inom
sjukkassan, särskilt för Stockholms
del. Men hittills har det av ekonomiska skäl varit omöjligt att förverkliga saken.
Dövstumvårdsrådet har också tidigare haft denna sak i åtanke och '
vid sammanträde i januari i år be-
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slöt Rådet att anställa en diakonissa med fullständig sjukvårdsutbildning. Diakonissanstalten Samariterhemmet i Uppsala har nu - trots
en mycket svår brist på systrar med tacksam beredvillighet ställt
diakonissan Karin Malmer i Kramfors till Dövstumvårdsrådets tjänst
från den 1 febr. 1945. I henne har
Rådet fått en utmärkt kunnig kraft
med varmt intresse för de dövstumma. Hon skall bo i Stockholm och
stå till tjänst inte bara i Stockholms distrikt utan även i angränsande områden utan bestämt begränsat område.
Om diakonissans övriga arbetsuppgifter lämnas meddelande sedermera.
Så hälsa vi syster Karin varmt
välkommen till sitt nya arbetsfält.
Och vi lyckönska de dövstumma till
en kunnig och varmhjärtad hjälpare i många sådana fall där de hittills stått utan hjälp. Och vi uttala en önskan om gott samarbete
även med dem som vid sidan av
Kyrkan arbeta för de dövstumma

- särskilt tänker vi här på Frälsningsarmen.
Må syster Karin få Guds välsignelses kraft över sin gärning och
bli· till rik välsignelse för sina dövstumma vänner.
S. G. Svenfors.
Syster Karin har om sig själv lämnat
följande uppgifter.
Hon är född 1909 i Lund, dotter till
dövstumprästen J. G. Malmer. Hon tog
studentexamen 1929 och kom efter ett
par års vistelse i hemmet in vid Samariterhemmet i Uppsala år 1931, där hon
invigdes till diakonissa år 1936. Hon
har sedan varit i församlingsarbete 4
år i Katrineholm och 4 år i Gudmundrå
i Angermanland.
Hon berättar vidare: »Så länge jag
var hemma hade jag ju ganska mycket
med de dövstumma att göra; men jag
har aldrig behärskat åtbördsspråket så
pass väl att jag kunnat hålla t. ex. ett
föredrag eller en andaktsstund - inte
heller så att jag förstått en dövstum
med mindre gott åtbördsspråk. De senaste 14 åren har jag ju bara tillfälligtvis haft med dövstumma att göra.
Men jag hoppas ju, att jag ännu inte
är för gammal att lära. Jag är bara
rädd, att de dövstumma blir besvikna,
när de märker, hur litet jag kan i början.»

En hälsning från Finland.
Varje månad får de svenskspråkiga dövstumma här i Finland ert
vackra och goda Kyrkoblad. Det
känns så/ gott att få följa med ert
arbete i Sverige. Här i Finland är
vi nog något efter med arbetet, och
det kan .ju inte vara annorlunda så
många krig vi haft över oss ·de senaste århundradena.
Många av våra hem ha förstörts
eller jämnats med marken. Vackra
gårdar, som gått i arv från släkte
till släkte ha måst övergivas. Man
beräknar, att under de senaste åren
ha c :a 90 000 av våra bästa män
stupat på slagfältet eller försvunnit. Enbart här i Vasa är 310 soldater begravna i hjältegraven. Invalidernas skara är stor och många

hemlösa barn behöva hjälp. Och det
ser mörkt ut för oss. Men vi vilja
ej klaga; vi är nöjda med den lott
Gud givit oss.
Jag ville nu tacka er alla svenskar för er omsorg för oss på många
sätt. Tack för den goda omvårdnad
ni givit våra invalider. Tack för att
ni öppnat edra hjärtan och hem för
våra kvinnor och våra hemlösa barn.
Senaste sommar, då barntransporten gick över Vaså till Sverige, såg
jag hur de voro trasiga och hjälplösa. Kunde ej annat än säga till
Gud : Gud välsigna Sveriges folk
och låt det aldrig komma i något
krig.
Jag tror säkert, att många av
Sveriges dövstumma även ha hjälpt

•
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oss finnar på ett eller annat sätt.
Och jag vill genom ert Kyrkoblad
sända vårt innerliga tack. Ni vet
ej hur tacksamma vi äro mot er
alla, både hörande och dövstumma,
för er storartade hjälp. Ja, må Gud
välsigna er rikligen och bevara er
från krig.
Kring Vasa finns en stor landsbygd, så att hungriga har vi inte
varit, fast det varit knappt ibland.
Svårt är det nog för familj er med
många uppväxande barn. Men tack
vare ert ingripande har vi alla hopp
att få mat i vinter. Må edra lador
och visthus aldrig bli tomma.
Här i Vasa finns en dövstumförening med ett 60-tal medlemmar.
Nästan halva antalet är svenskspråkiga. Vi har möten varannan vecka,
symöten m. m. Varje höst hålles
här föredragsdagar och i mars månad hålles kyrkodagar. Alltid samlas mycket dövstumma, och det är

så roligt att få arbeta och tjäna sin
store Mästare.
Vår lokal är ett litet rum i en
källarvåning. Det är mycket trångt
och otrevligt. Visserligen har vi
köpt en tomt i Vasa förstad Brända. En byggnadsfond ha vi även
på omkring 100 000 mark. Men nu
får man ingenting bygga och pengarna räcker inte till på långt när .
Vi ha tänkt oss få en större samlingslokal och kök, och i andra våningen bostäder för gamla dövstumma. Kanske kunde vi få ett
ålderdomshem där. Det är ju så
tråkigt för de dövstumma att på
sin ålderdom vara på kommunalhem, där ingen förstår dem.
Ja, må Gud välsigna er alla! Vi
önska er alla en god julhelg. Vi
hålla vår julfest trettondagshelgen.
Om någon vill sända en hälsning så
var god och sänd den till
Algot Strömsholm.
A. B. Haldin.
V asa, Finland.

Erkkos Nya Testamente.
E n berättelse f rån finska vinterkriget.

Trött av de sista månadernas jäktande arbete kom jag hit. Här får
jag stanna fyra veckor. Det är en
stor bondgård. Huset ligger intill
skogen. Nedanför är en äng full
med blommor. Mitt igenom den flyter en bäck. Jag gör långa promenader i skogen om dagarna. På
kvällarna brukar jag sitta på t rappan utanför huset och se på stjärnorna.
Ofta kommer husbonden och sätter sig bredvid mig. Han suger på
sin pipa och svarar kort på mina
frågor. Det är en stillsam, gammal
man. En enda gång började han
själv tala, och det skall jag nu berätta om.
Det hade dragit ihop till oväder
fram på eftermiddagen. Jag satt i

mitt rum och lyssnade på regnet.
Då kom husbonden in och lade en
bok framför mig på bordet.
»Se här», sade han, »jag har inte ·
visat den för någon annan. - I dag
är det ett och ett halvt år sedan min
son dog. Han hette Erkko. Han
stupade på Karelska näset. Han var
mitt enda barn. Hans sergeant skickade mig detta Nya Testamentet.
Jag hade gett Erkko det i konfi1·mationsgåva. Han läste tyvärr inte
ofta i det. Han var alltid en munter och glad pojke. Jag var ofta
orolig för honom. När han skulle
ut i kriget 1939 på hösten, tog han
boken med sig. Tre månader senare
fick jag den igen, men Erkko kom
inte hem mer. Den gången - - . »
Han fortsatte inte utan gick ut.

Då drog jag min stol fram till
bordet och började se på boken.
Den var verkligen sönderläst. Det
fanns inget kvar av guldtrycket på
pärmen. Men på första bladet stod
det skrivet med en oövad stil: »Säll
är den som fruktar Herren och går
på Hans vägar! På din konfirmationsdag från din fader.»
Därunder stod det skrivet med
blyerts:
1 dec. 1939. I dag rycker jag ut
i kriget. Farväl mitt kära hem.
5 dec. 1939. Till fronten. Har i
dag läst 91 psalmen i Psaltaren.
10 dec. 1939. På resa till Viborg.
Psalm 103.
Många versar i Evangelierna och
Psaltaren voro inramade med blyertsstreck eller understrukna. Jag
var särskilt intresserad av de anteckningar han gjort i kanten på
vissa sidor.
Psalm 46: Gudstjänst i Säkkijärvi. Vännen Anti har stupat. Joh.
11: 25. Viljo saknad. En trofast
kamrat.
Psalm 55 : 23. Talade i dag med
löjtnant B. om religionen. Han är
en verklig kristen.
Rom 14: 8, 9. Vår fördräng har
stupat. Han lärde mig att rida.
Luk. 2. Det är julafton. Jag fick
brev och paket hemifrån. Frid på
jorden?
Joh. 14: 27. Den 16 januari 1940.
I dag var det ett väldigt anfall.
Många stupade. Jag är vid gott
mod.
Jag bläddrade vidare. På innersidan av sista pärmen stod det :
Detta Nya Testamente har här i
fält blivit min allra bästa vän. Jag
läser ofta i det och är glad åt att
jag har det. Min far har skrivit,
att han är glad över, att jag använder det flitigt. Käre Pappa. Förr
gjorde jag narr åt din gudsfruktan
och klagade över att jag måste lära mig bibelspråk och psalmversar
utantill. Nu ber jag ofta de språ-
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ken. De komma väl till pass för oss
soldater.
I dag på min födelsedag skriver
jag åter. Jag vill bekänna att jag
här ute mellan döden och gravarna
funnit min Gud och Frälsare. Tänk,
vad pappa skall bli glad, när han
får höra det. Om tre dagar far jag
hem på 14 dagars permission!
Under stod skrivet med en främmande handstil :
Stupad den 27.2.1940. Vi höllo
alJa av honom. Han var en helgad

människa. Nu har du hunnit det
.eviga livet, käre ·vän. · Sergeant
Haikkola.
·
Det hade mörknat. Än en gång
slog jag upp Testamentet och läste
orden i Filipperbrevet som Erkko
satt två utropstecken efter: »Allt
förmår jag i honom som giver mig
kraft».
Nästa morgon lämnade jag Erkkos Testamente tillbaka till hans far
och tryckte tigande hans hand.

En dövstumförenings uppgifter.
Föredrag vid kursen å Riis av Joel Lodin.

»Kontakt med människor» - i
den formuleringen skulle man kort
och gott kunna innesluta alla en
dövstumförenings uppgifter. Med
ett annat ord skulle man kunna
säga »Människogemenskap».
Ensamhet eller gemenskap, vilketdera är den uppgift, som vi
människor skall försöka att realisera. Sannerligen icke ensamheten. Däremot är gemenskap ett
mål för mänskligheten att sträva
hän emot.
Tänk efter! Vad är det verkligt värdefulla i livet? När du ser
tillbaka på ditt liv, vad är det som
står såsom milstolpar och vägskäl?
Jag är övertygad, att varje människa helt enkelt måste svara: »Jag
mötte en människa». Det var mötet med en människa som blev
vägskälet; det var mötet med människor som blev milstolparna; det
var mötet med en människa - inte
lotterivinsten - som var det verkligt värdefulla. Eller säg, kan nå- .
gonting annat ens jämföras med
den gången, då du först sammanträffade med din hustru eller din
man, eller den gången, då du första gången höll ditt barn i dina
armar! Du trädde in i människo-

gemenskap, det är dessa tillfällen,
som gör livet ljust. När vi en gång
ha glömt de förhandlingar vi nu
föra, glömt Riis herrgård och den
natursköna bygden, då kommer vi
ännu ihåg de människor vi mött
dessa dagar. Vad vore Riis herrgård utan de människor vi mött
här! Det är alla dessa dövsturµma
människor, som för mig gör Riis
herrgård värdefull. Människogemenskapen är värdet framför andra i livet.
I dessa tider ha vi lärt oss, att
där det varit omöjligt att få äkta
vara, där ha vi fått nöja oss med
surrogat, vi ha »surr» av olika
slag.
Så ha äkta människogemenskap
ibland måst ersättas med olika
surrogat. På en av mina resor
kom jag en gång till en by, där enligt uppgift en dövstum kvinna
skulle bo. Jag sökte mig fram till
gården där hon bodde och frågade
efter henne. Man meddelade mig
att hon fanns i ladugården. Jag
gick till ladugården, och mycket
riktigt, där fanns hon. Enligt
:m(.ina anteckningar skulle hon vara
idiot. Men hon var icke idiot.
Tvärt om, hon var en väl begåvad
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människa. Det enda felet var att
hon ej fått någon undervisning,
som hjälpt henne till gemenskap
med människor. Men hon saknade
dock icke all gemenskap. Bara
hon visade sig i ladugårdsdörren
råmade korna av glädje, bräkte
fåren av fröjd, grymtade svinen
av förväntan, kacklade hönsen i
hopp om en näve korn och lammen
och kalvarna stämde in. En hel
kör stämde upp sin sång till hennes ara. Hon saknade icke gemenskap. Hon hade sina vänner.
Hennes liv var inte alldeles utfattigt, även om det kunde vara rikare
genom människogemenskap . .
Men kontakt med vänner bland
djuren får många gånger vara ett
gott surrogat.

och enformigheten! Kontakt med
arbetet är intet . föraktligt surrogat. Och dock - surrogat. Ty
för en människa är det endast kontakt med människor, människogemenskap, som är äkta vara.
Hur förverkligar man människogemenskap? Den frågan blir således i detta sammanhang den
viktigaste.
Du har någon gång suttit i en
föreningslokal. In träder en herre.
Vid första anblicken redan känner
du hur det formligen stinker:
»Här kommer JAG». Rent instinktivt flyttar du dig · på bänken
längre in i hörnet och du kan inte
värja dig för tanken: »Måtte jag
slippa ha någonting gemensamt
med den där människan!»
En annan gång seglar därin en
En annan gång kom jag till ett
ålderdomshem för dövstumma. dam. Ingen säger ett ord, men
Några blinda fanns där också. från den stund hon står på trösDövstum och blind! utesluten ur keln är rummet fullt av orden:
all gemenskap!? Nej! Där sit- »Kom nu fram ur edra hål, små
ter en dövstum - blind. Hon gör kryp, och beundra, här finns nåklädstreck. Hon har funnit ge- gonting att beundra! Du drar dig
menskap med arbetet. Många döv- ännu längre in i hörnet.
stumma och dövstumblinda finna
Nej, dessa två knyter icke mäntillvaron dräglig tack vare kontak- niskor samman, förverkligar icke
ten med arbetet. Men även den människogemenskap. Ingen som
gemenskapen är endast ett surro- kommer med krav, pockar på angat för den verkliga gemenskapen: dras uppmärksamhet, fordrar att
människogemenskapen. Men ett andra ska bocka och niga, ingen
surrogat är bättre än ingenting sådan åstadkommer människogealls. Huru djupt kände jag icke det menskap. Ingen som blott söker
en gång, där jag stod inför en sitt, sitt eget nöje, sin egen ära,
blind dövstum på ett av våra ålder- sin egen vinning, knyter människor
domshem. Jag försökte så got1 samman till gemenskap. Tänk dig
jag kunde komma i kontakt med en samling sådana själviska mänhenne. Det lilla hon lärt sig, hade niskor. Dra dig sedan till minnes
hon glömt. Endast bitterhet och det gamla svenska ordspråket:
missnöje med allt kunde hon ge Sådan man umgås med, sådan man
uttryck för. Jag kände det, som blir. Och svara sedan på frågan:
stode jag inför en fängelsecell, där Vill du vara medlem i den fördörren var ohjälpligt låst. Där- eningen? Där råder allas krig mot
inne satt en fånge, bitter hård, alla. Men ingen gemenskap.
Nej, hur realiseras människogetrotsig - på livstid! Tänk, om
hon hade kunnat sköta en stick- menskap? Vi behöver inte undra
strumpa, vilket sällskap i mörkret härom. Det finns verkligen en,

87

som realiserat människogemenskap. Om honom heter det: »Så
älskade Gud världen, att han utgav
sin enfödde son, på det att var och
en som tror på honom, icke skall
förgås utan hava evigt liv». Då
Gud gav åt människorna det käraste han hade, sin egen son, då
realiserade' han gemenskap med
människorna. Allt föreningsväsen,
som icke bedrives efter detta mönster såsom förebild, är dömt att
förtorka och försvinna. Ty icke
däri består kärleken, att vi har
älskat Gud utan däri att han har
älskat oss. Gud satt icke och ·väntade utan gav först ut sin kärlek.
Vill vi realisera gemenskap, få vi
inte sitta och vänta på de andras
uppmärksamhet. Den enskildes
uppgift i en dövstumförening är
att förvärva det sinnelag, som i
glömska av sig själv möter de övriga medlemmarna.
Jag erinrar mig en liten strålande gestalt från en av de församlingar, där jag tjänstgjort. Det
var en av församlingens mest betydande kvinnor såväl ifråga om
begåvning som ifråga om social
ställning. Det var kyrkovärdens
fru. Jag kom till diakoniföreningens möte. Jag såg mig omkring i salen; jag såg henne inte,
inte vid bordet, där kaffet serverades. Jag gick in i diskrummet.

Där, längst in i hörnet stod hon i
fullt arbete! Det var inte en gång
utan många gånger jag fann henne där. Det är inte svårt att förstå värdet av en sådan föreningsmiedlem !
Till sist ett par praktiska anvisningar. Om den första sjunger
vi i julpsalmen 55. »Unga sjunga
med de gamla.» Detta är det enda
riktiga. Där de unga dra sig för
sig själva och lämnar de gamla att
sitta där ensamma - inte är det
gemenskap. Eller där de bättre
klädda bildar ett kotteri och låter
de andra vara där för sig själva!
Inte är det snällt och inte stärker
det gemenskapen.
En annan praktisk uppgift.
Konsulenten eller prästen kommer
till orten. Skulle det inte stärka
gem,enskapen och öppna hjärtana
för vad de har att säga, om den
yttre ramen för mötet finge en prägel av värme och trevnad! Månne
inte · här dövstumföreningarna ha
en praktisk uppgift att fylla.
Allt för ofta får penningsamlandet göra sig brett och stort på arbetsprogrammet och blir ofta orsak till att gemenskapen förstöres
medan just sann människogemenskap och det sinnelag av vilket den
växer fram först och sist bör höra
till en dövstumförenings uppgifter.

Högsta vinsten.
Han körde bussen mellan Stenby
och Björkeberga två gånger om dagen - fram och tillbaka. Detta
hade han gjort nu ett helt år, alltsedan benet blivit stelt. Det var ett
långtråkigt, enformigt arbete för en
frisk man i sina bästa år, men alla
tyckte, att han hade haft tur, som
fått ett fast jobb. Ja, för all del,
sämre kunde han ha, men bra ensam var han. Han hade varken för-

äldrar eller syskon och hyrde ett
litet möblerat rum. Visst kunde han
få umgås i famiijen, men det trivdes han inte riktigt med, då mannen söp och! frun var en slarva. På
fritiderna satt han på kafäet eller
spelade kort med kamraterna. Eller
också satt han hemma, läste en
veckotidning och rökte pipa - så
förflöt hans liv enformigt och grått.
Förr läste han åtminstone goda bö~-
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ker, men han hade blivit slö och tyckte chauffören och satte motorn
orkade inte med annat än de billiga i gång igen.
- Jag skall till Björkeberga och
veckotidningarna, som dock gåvo
honom en känsla av tomhet och prova en kappa, talade 'hon om, och
så skall jag hämta ett paket hos
leda.
En ny dag började, en dag lik Konsum, men jag följer med tillalla andra. Det föll ett sakta dugg- baka med nästa buss. Väntar farregn, man var inne i oktober och bror då på mej ?
Ja, det lovade han.
vädret var osäkert. Han satt som
Hon kom mycket riktigt kånkanvanligt vid ratten och väntade på
sina passagerare. Där kommo de. de på ett stort paket, som var mycFörst den gamle kaptenen. Som ket för tungt för hennes små armar.
vanligt brummade han ett knappt Han hjälpte henne upp, och så _bar
hörbart: »Gomorrn», och satte sig, det i väg tillbaka till Stenby.
- Var bor du? frågade han, när
som han alltid brukade, med käppen mellan knäna och snurrade den de kommo fram. Inte kan du bära
runt, runt. Så kom fröken Lind. det där tunga paketet ensam. Jag
Efter ett kort »Gomorrn» försjönk skall vänta här ett par timmar, så
hon, som vanligt, i en bok. Han jag kan hjälpa dig. Och så traskaundrade, hur många böcker hon de de i väg, han bärande paketet
hunnit läsa bara denna termin. Så och hon muntert springande bredvar det biträdet i Konsum. Han vid. Hon berättade för honom, att
ropade ett »Hej», satte sig på sin hon hette Gun. Far, mor, mormor
vanliga plats och sköt mössan bak och hon bodde i den lilla röda stui nacken. Snart kom också den and- gan i björkhagen. Far var lam i
re konsumpojken, och så började, benen efter en olyckshändelse och
som vanligt, en diskussion om fot- satt i en rullstol och mor sydde åt
boll och allt, som därtill hörde. Ja, en affär.
detta var de s. k. stamkunderna.
Då de kommo fram, öppnades
Men denna dag, just som han skulle dörren av en ung kvinna. Man såg
sätta motorn i gång, kom en liten genast, att det var barnets mor, ty ·
flicka springande. Den röda topp- hon hade samma blå ögon och guldmössan hade åkt på sned på det blonda hår som lilla Gun.
ljuslockiga huvudet och kinderna
- Så snällt att hjälpa Gun; sade
voro röda som äpplen, när hon sjönk hon, jag visste inte, att paketet var
ned på det lilla sätet bredvid ho- så tungt. Vill ni inte komma in och
nom. När hon suttit en stund, bör- dricka en kopp kaffe? Vi skulle just
jade hon mixtra med sin sko. Hon dricka före helgsmålsringningen.
Han tackade ja och steg in. Helgshöll på därmed ända till första hållplatsen, men kunde tydligen inte få målsringningen, vad var det? Jo
upp spännet. »Snälla farbror, hjälp visst, det var ju lördagseftermidmig få av skon», bad hon, då föra- dag, och då var det visst något i
ren stannade bussen, »det har kom- radio med klockor och musik.
mit en sten i den, och det gör så
Det var ett trevligt litet hem, han
ont.» Han hjälpte henne både av kom in i. Allt var fint till söndaoch på med skon och kastade bort gen, golven renskurade, nystrukna
den lilla vassa stenen. Då steg hon dukar på borden och röda rönnbär
upp, tog honom i hand, neg så vac- i vaser och skålar. F. d. byggnadskert och sa:
snickaren, som nu satt lam i sin
- Tack så mycket, snälla far- stol, lät sin tidning sjunka, och hälbror.
sade gästen vänligt. Det låg något
- Du var mig en artig liten tös, ljust och förnöjsamt över den sjuke
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mannen, som busschauffören förundrade sig över. Mormor satt där,
silvervit i håret, med en liten grå
katt i sitt knä och stickade. Det
vilade en prägel av helgdagsstämning och hemtrevnad över det lilla
enkla hemmet, som den ensamme
mannen länge saknat. Kaffebordet
stod dukat som till fest med två ljus
och ett fat hembakade bullar. Guns
mor tog fram ännu en kopp. Under
det de drucko kaffet, flöt samtalet
lätt och obesvärat. Det var, som
om han länge känt dessa människor.
Just när de slutat dricka, ljöd klockorna i radio. Unga frun tände de
båda ljusen och släckte taklampan,
mormor slutade sticka och allt blev
så stilla, endast ljudet av klockorna
fyllde det lilla rummet. Främmande, nya tankar kommo för honom,
tankar på livets mening, på Gud
och evigheten. Han förstod, att det
måste vara ett innerligt gudsförhållande, som gjorde dessa människor
så glada och förnöjsamma. Samma
stilla förnöjsamhet hade rått i hans
längesedan förlorade barndomshem.
Där hade mor också gjort fint till
söndagen och far hade tagit fram
postillan och läst högt för mor.
Själv hade han väl inte hört så noga på, men han hade samma trivselkänsla som nu.
Nu slutade klockorna ringa ocn
en röst talade :
»- - - Den gång Du viskade
ditt 'Bliv', Du ville men.lng i mitt
liv. Din mening i mitt väsen skriv,
min Fader och min Gud.»
Mening i mitt liv ... Kunde han,
busschauffören, få ut någon mening
ur sitt trista, enformiga liv? När
musiken tystnat, knäppte mormor
sina händer och bad. Hon tackade
Gud för den gångna veckan, för all
Han godhet och nåd mot dem, och
bad, att Hans Ande skulle råda i
deras hem, och så läste hon välsignelsen över dem alla. Gästens händer voro också knäppta, och för
första gången sedan sin barndom
bad han till Gud, bad att bli som

dessa förnöjsamma människor och
finna en mening med sitt liv.
När han sedan gick med ett vänligt : »Välkommen igen» ringande i
sina öron, var' det, som om hela
hans inre blivit annorlunda. Något
helt nytt hade kommit in i hans liv
- längtan efter Gud.
Nästa dag var en söndag, och
han hade bara en busstur - kyrkturen. Om han också själv denna
gång skulle gå i den lilla vita kyrkan i stället för att sätta sig på
konditoriet? Sagt och gjort, snart
satt han med de andra i bänken
och sjöng med i psalmerna.
Alla märkte snart, att busschauffören blivit förändrad. Det hade
kommit något ljust och soligt över
den förut ganska trumpne mannen.
Hjälpsam och vänlig hade han också blivit. På kaptenens buttra morgonhälsning gav han nu ett glatt
svar och hjälpte den gamle herrn
uppför det höga fotsteget. Fröken
Lind, som kom bärande på en tung
packe skrivböcker, blev mycket förvånad, då busschauffören kom emot
henne, tog paketet ifrån henne och
vänligt hälsade.
Konsumpojkarna, som åsett detta, viskade till varandra :
- Han har bestämt vunnit högsta vinsten.
Ja, de hade rätt. Han hade vunnit högsta vinsten. Gud hade kommit in i hans liv och förvandlat den
grå vardagen till ett stort äventyr.
Nu gav han sig själv åt andra för
att tjäna den Herre, han älskade. I
stället för att sitta där som en träbock och låta ledan ta överhand, gav
han nu ur sitt hjärtas nya skatter:
vänlighet, goda ord, ljusa leenden.
Och rikligt fick han tillbaka. Han
fick människorna över på livets solsida. Det bästa inom dem vaknade
till liv.
Guds vägar äro underliga. Det
började med en liten sten i ett barns
sko och slutade med en ny hörnsten
i en människas liv - Jesus Kristus.
M.N-m.
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Vår kristendomskunskap.

BÖNEN. (forts. )

Bönhörelse.

Gud hör alltid en uppriktig bön. Och han ger oss det vi bedja om
eller ock det som är bättre och nyttigare.
Vi bli alltid bönhörda på så sätt, att vi förnimrna Guds närhet. Vi
få hans tröst och hans kraft att ödmjukt böja oss under Guds vilja.
Icke såsom jag vill utan såsom du vill. Matt. 26: 39.
Var och en som beder han får, och den som söker, han finner; och för den som klappar skall varda upplåtet. Matt. 7: 8.
Det är icke säkert, att vi alltid få just det vi bedja om. Ty
vi kan i vårt oförstånd bedja om sådant som kan .v ara oss till
skada. Eller vi vill slippa ifrån något obehagligt, som kanske

kan bli oss till nytta och välsignelse. - En far eller mor ger
inte barnet allt det vill ha utan endast det som är nyttigt.
Gud vet bäst vad som är nyttigt för oss.
Gud låter oss ofta vänta på bönhörelsen) därför att så är bäst
för oss. Men vi ha svårt att vänta och vilja genast ha hjälp.

Gud giver oss genom bönen tro och tålamod att vänta på hans
svar och »de som vänta efter Herren skola icke komma på
skam».
Bönens välsignelse.

I bönen hämtar den kristne
kraft mot frestelse och synd,
tröst i livets sorg,
frid i livets oro.
Hjälp vid bönen.

Vi få bedja med egna ord, men ofta känna vi att vi behöva hjälp
att bedja. Då få vi använda böner som andra ha formulerat. Vi ha
»En liten bönbok» i vår psalmbok. Det finns böner i Bibeln, särskilt
i Psaltaren, och i Psalmboken (t. ex. 63: 13, 66: 2-4, 138).
Men den bästa bönen har Jesus själv givit oss i »Fader vår» eller
Herrens bön. Denna bön är just sådan som en rätt bön bör vara.
Jesus är vår förebi ld även i bönen.
plats i hans liv. Genom bönen beredde
och för allt vad. han gjorde. När Jesus
sig ofta undan i ensamhet.
Den skönaste av hans böner är »Jesus
bön» i Joh. 17 kap.

Bönen hade en viktig
han sig för varje dag
skulle bedja drog han
översteprästerliga för-

Jesus har lärt oss bedja.

En gång sade lärjungarna till honom: »Herre lär oss att bedja».
(Luk. 11.: 1-4.) Då lärde han dem »Fader vår».
Vad är bönen? Varför skola vi bedja? Huru skola vi
bedja? (Varför knäppa vi händerna? ) När skola vi bedja?
(Olika slag av bön?)
Vad få vi bedja om? Vilka äro våra viktigaste behov?
Hur uppfyller Gud vår bön? På vad sätt bli vi alltid bönhörda? (Varför få vi icke alltid det vi bedja om? Varför
väntar Gud ofta med bönhörelsen?)
Vilken välsignelse medför bönen? Vilka hjälpmedel ha vi
för vår bön? Vem är vår förebild i bönen?

91

Plan för daglig bibelläsning.
1 januari-3 februari.
1. Nyårsdagen. Vingårdsmännens f ör bön. Luk. 13: 6-9.
2. Psalt. 1. Gud är konung.
3. Ps. 4. Frid och trygghet.
4. Ps. 5: 1-9. Bön om en jämn väg.
5. Ps. 8. Gud och människa.
6. Trettondedag Jul. Här är mer än
S alomo. Luk. 11: 29-36.
7. 1 Sönd. e. Trett.-d. Jesu r ätta släktingar. Matt. 12: 46-5Q.
8. Ps. 12. Herren tyglar det onda.
9. Ps. 14. Bekymmer och ängslan.
10. Ps. 14. På dårskap följer skam,
11. Ps. 15. Den Gud älskar.
12. Ps. 16. Den frommes tillflykt.
13. Ps. 19. Guds ära i skapelsen och
or de t.
14. 2 Sönd. e. Trett.-d. Jesus i Sacke,u s
h em. Luk. 19: 1-10.
15. Ps. 22: 1-12. Nödrop.
16. P s .· 22: 24-32. Lovsång.
17. P s . 23. Den gode herden.
18. P s. 24. Ärans konung.

VIGDA.
Curt B r or Emanuel Eriksson och Rosa
Charlotta Andreasson f. Väinölä, Götebor g , den 30 sept.
Gösta Erland Ragnar Andersson och
M a r g it Andersson, Göteborg, den 14
okt .
Martha Sophie Mallon, Stockholm, och
Signar Jonsson, Östersund, den 27 okt.
H enning Augustinus Elofsson, Gärdslösa, öland, och Edit Agnes Viktoria
Andersson, Föra, öland, den 5 nov.
Herr en Gud, som har stiftat äktenskapet , give dem nåd att besinna dess heliga
f örpli ktelser , och låte si n v älsi g nelse v ila
öv er va.rj e äkta förbund.

AVLIDNA.
Vilhelmina Helena Larsson-Mäki, Gellivare, den 19 okt., 63 år.
Frida Augusta Lundell, Västerfärnebo ,
Västmani., den 27 okt., 72 år.
Bör j e L eonard Eugen Clase, Onsala,
Halla nd, den 29 okt., 77 år.
Änk fru Gerda Amalia Olsson, f. Ca rltröm, Göteborg, den 6 nov. 85 å r .

19. Ps. 25: 1-10. Gud leder de sina rätt.
20. Ps. 25: 11-22. Hjälp ur · trångmål.
21. 3 Sönd. e. Trett.-d. J esus botar
sjuka. Matt. 8: 14-17.
22. Ps. 30. Tacksägelse för räddning.
23. Ps. 31: 1-9. Den trofaste Guden.
24. Ps. 31: 15-25. Guds händer och fiendens hand.
25. Ps . . 32. Syndernas förlåtelse.
26. Ps. 33 : 8-22. Den Allsmäktiges nåd.
27. Ps. 34: 1-11. Räddning ur . förskräckelsen.
29. 4 Sönd. e. Trett.-d. Den sjunkande
Petrus. Matt. 14: 22-33.
30. Ps. 37: 1-11. Väntan på Herren.
31. Ps. 37: 30-40. Ogudaktighetens korta lycka.
1 . Ps. 39. Mina dagars mått.
2. Ps. 40: 1-9. Det rätta offret.
3. Ps. 40: 10-18. Herrens skyndsamhet

att hjälpa.

Lars Nilsson Zettervall, Lund, den 10
nov., 76 år.
Axel Edvard Appelqvist, Karlskrona, den
12 nov., 69 år.
Nu Her rens klarhets ljus
Bestrålar jordens grus
Och leder oss till Faderns hus.

(Av. ps. 59: 6.)
FÖRELÄSNINGAR.
Gäv l e, S. Fiskareg. 9, d . 5 jan. kl. 7.

Fröken Abrahamsson: »Island».
Mora, Solhems pensionat, d. 6 jan. kl.
1.30. Fröken Abrahamsson: »Kampen
mot sjukdomar».
Borlänge, Järnvägshotellet, den 7 jan.
kl. 2. Fröken Abrahamsson: »Island».
FRÄLSNINGSARM:ENS JULFESTER.
Stockholm, Gustav Vasa Förs.-sal,
Västmannag. 63, d. 27 dec. kl. 7. Gävle,
Dövstumskolan, d. 26 dec. kl. 3, Uppsala,
Frälsningsarmens lokal, d. 6 jan. kl.
3.30, Väster ås, Frälsningsarmens lokal,
d. 7 jan. kl. 3.30.

God Jul och Gott r}lytt

~r

tillönskas alla Kyrkobladets liisar e!
C.-A. Areskog.

L. A. Paunu.

H . Bergfelt.
I. Svennas.

J. Lodin.
G. Bratt.
S. G. Svenfors.
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.

DECEMBER.
juld.
Stockholm, Dövstumfören. kl. '7.
Julotta. Ps. 55.
Juld.
Stockholm, Storkyrkan kl.. 1.
Psalmer: 63: 1-3, 60, 53 (516),
55: 3-4.
0. 27. Hallstavik, Kyrkan kl. 5.
L. 30. Södertälje, Kyrkan kl. 3.30.
Julfest.
S. 31.
Uppsala, Mikaelskapellet kl. 4.
(Svennas).
JANUARI.
M. 1. Stockholm, östermalmskyrkan
kl. 1. Psalmer : 461: 1 o. 7 ( 413),
463: 5 (408), 66, 470 (-).
L. 6. Stockholm, Maria Kyrka kl. 1.
Psalmer: 69: 1-2, 68: 1-2, 68: 45, 69: 3.
S. 7. Eskilstiina, Fors kyrka kl. 12.30.
Därefter föreläsning.
L. 13. Visby, Förs.-huset kl. 7.
S. 14. Visby, Domkyrkan kl. 1. Därefter föreläsning.
T. 16. Stockholm, Konfirmandmöte kl.
7.30.
L. 20. Stockholm, Matteus Kyrka kl.
6.15. Fest för gamla.
L; 27. Arboga, Tref.·kyrkan kl. 4.30.
S. 28. Västerås, Domkyrkan kl. 1.
S. G. S ·v en f o r s.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.
DECEMBER.
L. 23. Eslöv, Kyrkan kl. 18.
S. 24. Lund, Klosterkyrkan kl. 12.
M. 25. Malmö, Dövstumföreningen, Julotta kl. 7.30.
T . .26. Trelleborg, . Kyrkan kl. 13.30.
Nattvard.
T. 26. Nybro, Kyrkan kl. 13 (G. Bratt).
0. 27. Hälsingborg, Maria församlingshem kl. 18.
T. 28. Lund, Blindskolan kl. 19.
F. 29. Hovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 16.
L. 30. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 17.
S. 31. · Älmhult, Kyrkan kl. 13.
JANUARI.
L. 6. Malmö; V. Skrävlinge kyrksal
kl. 6. Därefter julfest å Svenske.
S. 7. Jönköping, ö. Förs.-hem. kl. 13.
S. 14. Hässleholm, Kyrkan kl. 13. Därefter julfest.
s. 21. Växjö, Domkyrkan kl. 13.
T. 25. Lund, Blindskolan kl. 19.
L. 27. Ängelholm, Kyrkan kl. 18.
s. 28. Ystad, Kyrkan kl. 13.
L. 3/ 2 • Hovmantorp,
Dövsturrihemmet ·
kl. 12.
S. 4/ 2 • Kalmar, Förs.-hemmet kl. 11.
C.-A. A res 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.
DECEMBER.
M. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 9.
JANUARI.
M. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 1.
L. 6. Kungälv, Kyrkan kl. 1.
S. 7. Alingsås, Förs.-h. kl. 12.
S. 14. Vänersborg, Förs.-h. kl. 11.
S. 14. Uddevalla, Dövstumfören. kl. 3.
S. 21. Skövde, Kyrkan kl. 1.
S. 28. Skara, Förs.-h. kl. 11.
S. 28. Lidköping, Förs.-h. kl. 3. Därefter samkväm och filmvisning.
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.
DECEMBER.
Juld.
Örebro, Olaus Petri kyrka kl.
8.30. Julotta.
Juld.
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13
(Lund).
T. 26. Kumla.. Kyrkan kl. 8.15. .Julotta.
JANUARI.
M . 1. Gävle, Hel. Tref. kyrka kl. 13.30.
F. 5. Hedemora, Kyrkan kl. 15.30.
L. 6. Mora, Kyrkan kl. 12.30.
S. 7. Älvdalen, Kyrkan kl. 13. Nattv.
0. 10. Karlskoga, Past.-exp. kl. 19.30.
L. 13. Kil, Järnv.-hotellet kl. 16.30.
S. 14. Arvika, Kyrkan kl. 13.
S. 21. Lindesberg, Kyrkan kl. 13. Nattvard.
0. 24. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 19.
Församlingsafton.
L. 27. Färila, Kyrkan kl. 16.
S. 28. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12.30.
Nattvard.
S. 4 / 2 • Örebro, Nikolai kyrka -kl. 14.
Nattvard.
I v a r S v e n n a s.
Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05.

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
DECEMBER.
1;. 25 . . Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
0. 27. Härnösand, Domkyrkan kl. 12.
T. _28. Örnsköldsvik, 'K yrkan kl. 12.
F. 29. Umeå, Kyrkan kl. 12.
L. 30. Skellefteå, Kyrkan kl. 12.
S. 31. Älvsbyn, ·Kyrkan kl. 6.
JANUARI.
M. 1. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1.
L. 6. Östersund, Kyrkan kl. 1.
Joel Lod in.

Moliden.
De Dövstummas kyrkoblad.
utgives av Svenska Kyrkans
. Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,

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

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944

