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DE DÖVSTUMMAS KYRKO BLAD

Alt aruppsats i t rä i Lek åsa kyrka i Yästergö tl ancl av skulptören Axe l \Va ll eube rg.

Kommen till mig, I alla, som arbeten
och ären betungade, så skall jag giva
eder ro.
Matt. 11 : 28
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Uppåt eller n~dåt?
På Upplands nations gard i Uppsala finns ett konstverk »Vingarna», som föreställer en ung gestalt,
som av kroppens tyngd dras ner
mot jorden. Men en örn svävar
över honom på breda vingar, och
den unge griper tag i fågelns fjäderskrud för att hållas uppe och
följa honom mot höjden. Man ser
på uttrycket i den unges ansikte
och på hela gestalten, att denna
dubbla dragning kostar honom
smärta och möda. Och man frågar
sig, liksom vi var och en måste
fråga oss själva: Vilkendera skall
segra? Tyngden som vill dra honom nedåt, eller vingarnas kraft,
som hjälper honom uppåt?
Det är mycket som drar nedåt.
Först och främst själva trögheten. Man är slö och vill ingenting,
bryr sig inte om någonting. Det
kan också hända, att man går och
drömmer och inbillar sig allt möj-

ligt, och så går det dåligt med arbetet. Nöje och förströelse behöver vi alla. Men om nöjet segrar
över plikten och allvaret, då drar
det nedåt.
Sedan kommer frestelsen till orena tankar, orena ord och orena gärningar.
Om orena tankar få lägra sig i
själen, så dras själen nedåt. Själens vingar fladdra allt mattare och
falla till sist hopplöst ihop. Herre,
för harma dig!
Kom, himmelske Fader, var när
mig:
All kraft utav dig är ett lån.
Om du icke lyfter och bär mig,
V ar tager jag vingar ifrån.
.J ag vet ju, du aldrig kan svika Men att jag från dig ej må vika:
0, Fader, sänd till mig din Son.
(Efter N athan Söderblom.)

Vingar som lyfta.
Det jag nu vill berätta hände
långt innan både bilar och flygmaskiner funnos. Ja, det var så långt
tillbaka i tiden, att nian inte är riktigt säker på om det verkligen har
hänt så. Mången far har berättat
det för sina barn, och så har berät~
. telsen levt kvar många, många år.
Det är en helt kort berättelse,
men den har ändå•,'mycket att lära
oss.
Långt borta i Grekland, levde för
många år sedan en gammal man
med sin son. Han hade varit en
mycket god medborgare och en
skicklig hantverkare. Men så hade
fiender kommit och härjat i landet,
och mannen och hans son hade blivit fångar. De hade blivit förda till
en ö utanför sitt hemland, och de
syntes inte ha någon möjlighet att
fly. Man vet inte hur länge de hade

varit där. Under många år hade
den gamle mannen i smyg arbetat
på två par vingar, som skulle bära
dem ut till friheten. Äntligen voro
de färdiga, och en dag kunde han
fästa vingarna på ryggen med vax.
Men innan de gåvo sig i väg, förmanade den gamle mannen sin son
att inte flyga för nära solen, så att
vaxet smälte och vingarna lossnade. Och så flögo de över det stora
vattnet. Sonen - Ikaros hette han
- flög vid sin faders sida. När han
kommit upp i luften och såg allt
det vackra under sig, blev han
övermodig. Han - flög högre och
högre, och så kom han så nära solen, att vaxet smälte, vingarna
lossnade och han föll ned i det stora havet.
Kanske har du själv hört någon
säga, att man flyger högre än vingarna bära. Nu vet du varför man
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·Det finns så mycket i världen,
säger så. Man tänker på Ikaros,
som vill tvinga oss nedåt och hindsom blev övermodig.
Det är många här i världen, som ra oss från att komma nära Gud.
flugit högre än vingarna burit. · Det Vi behöva någon, som beder för
gjorde Petrus. Hur lätt hade han oss, som visar oss vägen och ger
oss råd och hjälp, när vi behöva
inte att säga:
»Herre, jag är redo att med dig det. Vem som helst kan inte göra
både gå i fängelse och gå i döden.» det. Det måste vara en, som känMen länge dröjde det inte, förrän ner vägen och som känner våra
han förnekade den Mästare han ha- svagheter. Och vem skulle kunna
de velat gå i fängelse och döden göra det bättre än Jesus själv?
för. Han lovade mer än han kunde Aldrig skola vi lära oss känna Gud
hålla. Han flög högre än vingarna utan att först ha känt Jesus. Hur
starka och .stora vi än tycka att vi
buro.
Jesus sade: »Jag har bett för äro, så kunna vi inte själva komma
eder. » Det är liksom han själv ville nära Gud. Med vår egen kraft går
fästa vingarna på vår rygg, ville det med oss som det gick med Ikahjälpa oss att flyga uppåt och att ros, vingarna bära oss inte. Låt
komma närmare Gud själv. Men äro oss bedja att Gud gör oss riktigt
vi riktigt ärliga, så måste vi nog starka, så att vi kunna komma nämed blygsel erkänna att vi vilja ra honom själv.
reda oss utan hjälp. Vi tycka att
Varje gång vi göra det ädla och
vi äro så stora och så starka, att vi vackra är som ett vingslag, som för
kunna klara oss själva. Vi äro som oss närmare Gud. Det. lyfter oss
Ikaros, som Petrus. Vi bli så lätt uppåt. Varje god tanke bär oss,
övermodiga. Tänk att vi skall ha varje seger över frestelsen lyfter
så svårt för att lära oss lyda dem oss uppåt och bort ifrån allt det
som vilja oss det allra bästa. Eller låga och fula, som yill hålla oss
tror du inte att Ikaros far ville sin kvar. Låt oss bedja om goda tansons bästa, när han gav honom sitt kar och om seger i frestelserna. Då
råd? Eller att Jesus visste, hur skall också vingarna bära oss och
svår vägen var, när han sade till . föra oss närmare Gud själv!
Petrus: »Styrk dina bröder.»
G. Y derstarri.

När ledningen brytes.
Det händer ibland, att en spårvagn plötsligt stannar och, om det
är på aftonen, att- lamporna slockna. Då sitter man där i djupt mörker. Men ser man då vagnföraren
springa av och med uppbjudande
av hela sin kraft försöka att dra
vagnen vidare? Ser man konduktören försöka få lamporna att brinna igen?
Nej, visst inte, de veta bättre.
De känna till orsaken varför vagnen stannade och lamporna slocknade, och de veta även vad som är
att göra. Bygeln är kommen bort
från tråden, och det finns ingen.

förbindelse mellan den elektriska
strömmen och vagnen.
Men så snart som denna förbindelse blir återställd, stråla alla lamporna, och vagnen sättes åter i rörelse.
Står du i förbindelse med den
kraftkälla som behövs för ett rätt
liv? Eller kanske ledningen är avbruten, och du står där på livets
väg alldeles stilla och i djupaste
mörker. Det enda som hjälper är
att du åter söker kontakt med Honom som ensam kan ge dig ny kraft
i dJ.tt liv.
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De döves kirke
- D övstumkyrkan - i Oslo har under
hösten firat sitt 50 - årsjubileum.

Det viktigaste är
icke att söka sin egen glädje men
att sprida glädje bland andra.

icke att undgå lidandet men att
bli bättre genom lidandet.

icke att vara lycklig men att gör a andr a lyckliga.

icke att ha mycken kunskap men
att bruka förståndigt och väl det
man har.

icke att bli älskad, men att älska
andra.
icke att njuta av arbetets frukter
för egen del men att dela med sig
till andra.
icke att tjäna stora pengar men
att hushålla väl med det lilla man
har.
·Det berättas

att den fromme president Abraham Lincoln en dag blev tillfrågad
av en av sina generaler:
»Tror presidenten att Gud är på
vår sida i det nu pågående kriget?»
Presidentens förbryllande svar
löd:
»Det är ingalunda det viktigaste. »
»Ingalunda det viktigaste?» undrade generalen.
»Min käre general, det viktigaste
är att vi är på Guds sida.»
»Ja, jag förstår », svarade generalen.
Hur ofta vilja vi inte liksom
tvinga Gud över på vår sida i stäl-

icke att få ett långt liv men att
ge var dag det rätta innehållet.
icke att Gud gör som vi vilja men
att vi handla som han vill.
icke vad vi äro men hurudana vi
äro.
let för att tänka efter vad som är
Guds vilja och sedan rätta oss därefter.
Lika litet
som penningen är nyckeln till allt
gott, lika litet bör man betrakta
sin jordiska levnadsställning som
blott ett medel att förtjäna pengar.
Det egentliga målet för det jordiska arbetet, alldeles likgiltigt vilket
detta är, är icke att tjäna pengar,
utan att tjäna Gud på just den
platsen. Och det .ä r en stor skillnad
om jag på morgonen går till mitt
arbete och tänker: »Nu skall jag
förtjäna pengar», eller om jag
tänker: »Nu skall jag söka tjäna
Gud med allt vad jag gör. »
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Hur skall man uppföra sig i kyrkan.
Utdrag ur föredrag vid Riiskursen av rektor Zommarin.

När man kommer fram till bänken, och om man är först, skall man
inte sätta sig på yttersta platsen.
Man skall gå så långt in i bänken
som möjligt. Det är ganska störande, då folk reser på sig för att släppa förbi andra, som komma senare.
Man skall alltid försöka komma i
rätt tid till gudstjänsten. Att komma för sent betyder ofta att man
har dålig kultur. Ibland kan man
dock ha giltig orsak att komma för
sent. Skulle man av någon orsak
bli hindrad att infinna sig till gudstjänsten i rätt tid, skall man därför
inte stanna hemma och inte bry sig .
om att gå i kyrkan. Det är bättre
att komma litet för sent än att inte
komma alls. Men om jag kommer
för sent, så skall jag inte försöka
tränga mig förbi andra, som redan
satt sig och som följa med vad prästen säger. Man skall sätta sig sist
på någon ledig plats. De som redan
tagit plats skola inte vända på huvudena. När man har kommit till
sin plats och satt sig skall man
knäppa sina händer och böja sitt
huvud. Det är en gammal god sed.
Tyvärr är det många människor,
som slutat att göra detta. Varför
skall man knäppa sina händer och

böja sitt huvud? Jo, detta gör man
för att samla sig och inrikta alla
sina tankar på den hogtid, som stundar, till mötet med Gud. En människa, som plockar ·med händerna
fram och tillbaka och tänker på alla
möjliga andra saker; blir inte beredd på rätta sättet till mötet med
Gud. Men genom att knäppa händerna och böja huvudet samlar jag
mig och gör mig beredd till högtiden.
Under gudstjänsten skall man sitta stilla och följa med vad prästen
säger. Det passar inte, att man sitter och tecknar med varandra. När
prästen vänder sig mot altaret, passa många ofta på att prata med varandra. Det verkar störande för andra, och det är inte god kultur att
göra så. Kyrkan är ej en nöjeslokal. Kyrkan är en plats, där vi
efter dagens tunga arbete, slit och
strid skola samlas för att tala om
de eviga tingen. Efter gudstj änstens slut, när prästen kommer och
talar med sina dövstumma vänner,
är samspråket fritt. Då kan man
tala med prästen och med varandra
om andra saker. Men först skall
gudstjänsten vara slut, och sedan
kan man tala om andra saker.

Själen måste hinna fatt kroppen.
En upptäcktsresande, som tillbragt flera år bland vildarna vid
övre Amazonfloden mottog en dag
ett budskap, som nödgade honom
att i största hast skynda tillbaka
till civilisationen. Han fick med sig
en liten trupp infödingar, vilka
skulle bära hans packning, visa honom kortaste vägen med mera. I
två dagar gick det med rask fart
framåt, men när det den tredje
morgonen var tid att bryta upp
igen, rörde de mörkhyade tjänarna

sig icke ur fläcken och ämnade tydligen ej heller göra det. Helt lugnt
sutto de nedhukade på marken och
sågo mycket högtidliga ut. Han
frågade då deras anförare vad det
var för fel med dem och fick till
svar: »De vänta. De kunna ej gå
vidare, förrän deras själar hunnit
fatt deras kroppar.»
Vi måste se till att våra kroppar, våra vardagliga sysselsättningar, icke draga i väg med oss
så fort, att vi förlora våra själar!
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Vår kristendomskunskap.

BöNEN.

Cforts.>

Herrens bön.
Fader vår som är i himmelen!
helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike; .
ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden;
vårt dagliga bröd giv oss i dag;
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga
äro;
och inled oss icke i frestelse,
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
Amen.
INLEDNINGSORDEN: Fader vår) som är

himmelen.

Gud är vår Fader. Han vill hjälpa oss. Därför kunna vi bedja frimodigt och med ett barns förtröstan.
Gud är vår Fader, alla människors fader. Därför skola vi även
bedja för andra människor (förbön).
Gud är i himmelen. Han kan hjälpa. Därför skola vi bedja med
andakt och vördnad.
Vår Gud är i himmelen). han kan göra allt vad han vill.

Ps. 115: 3.
S j u b ö n e p u n k t e r.
Bönerna om Gud.

FÖRSTA BÖNEN: Helgat varde ditt namn.

Vi bedja i denna bön, att Guds heliga namn äv en må hållas heligt
hos oss.

Guds namn hålles heligt, när vi leva så som Gud befallt.
ANDRA BÖNEN: Tillkomme ditt rike.

Vi bedja att Guds herravälde må utbredas) och att Gud skall råda i
våra hjärtan. Då leva vi såsom Gud vill.
·
Guds r ike består i rättfärdighet och f r id och glädje i den
helige Ande. Rom. 14: 17.
Söken först efter Guds rike och hans rättfärdighet. Matt.

6: 33.
TREDJE BÖNEN: Ske din vilja) såsom i himmelen så ock på jorden.

Vi bedja, att Guds nådiga vilja må ske hos oss och hos alla människor, så att vi göra vad Gud bjuder och tåligt lida vad han pålägger.
Om vi alltid lyda Guds vilja blir allt till välsignelse .
.Ske icke mi n vilja) utan din. Luk. 22: 42.
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Plan för daglig bibelläsning.
4 iebruari-3 mars.
4. Kyndelsmässodagen. Senapskornet
oc h su,rd egen. Matt. 13: 31-33.
5. P salt. 43. D en rättvisa saken.
6 . Ps. 45: 1-8. Den skönaste bland
människors bar n.
7. Ps. 46. Gud v å r starkhet.
8. Ps. 50: 7-23. Lovets offer.
9. Ps. 51. V~r mig nådig!
10. Ps. 53. Gudlöshetens dårskap.

18. 1 Sönd. i Fastan. Rätt seger glädje.
Luk. 10: 17-20.
19. Ps. 71: 1-12. När kraften försvinner.
20. Ps. 72. Konungarnas konung.
21. Ps. 73: 1-12. Fräckhet och fromhet.
22. Ps. 75. Gud dömer rätt.
23. Ps. 77: 1-13. Guds fordomtima und er.
24. Ps. 81. Glädjerop till Gud.

11. F a stla gssöndagen. Till lösen för
niånga. Mark. 10: 32-45.
12.
s. 62. Allenast hos Gud.
l .
s . 63. Längtan efter Gud.
H . Is. 65. Guds källa flödar över.
1 5 . Ps. 66: 8-20. Tunga bördor, som a.v lyft as.
16. Ps. 67. Guds välsignelse.
1 7. Ps. 70. Bön om snar hjälp.

25. 2 Sönd. i Fastan. Jag tror) hjälp
min otro! Mark 9: 14-32.
26. Ps. 86. Under förföljelse.
27. Ps. 90. Evigheternas Herre.
28. Ps. 91. Fågelfängarens snara.
1. Ps. 93. Guds rikes fasthet.
2. Ps. 94: 12-19. Lugn i olyckans dagar.
3. Ps. 95. Konungen bland gudar.

REDOVISNING.

FöRELÄSNINGAR.

öv r insamla de medel till julglädje åt
barn n i dövstumskolan i Trondheim.
Dövstumskola n, Stockholm . .
200: »
Härnösand . .
209: 40
»
Gävle . . . . . .
95: 15
»
Vänersborg .
260: »
Växjö . . . . . . 150: »
Lund ..... : .
206: -

»
Göteborg jämt e b h å llning vid kyrkkaffe .
Tys t a Skolan . ............. .
Kollekt vid Gudstjänst i Stockholm .... ... ...... ....... .
Kollekt vid Gudstjänst i Upsala j ämt bidrag från Underst.-kr ts n ....... . .... .
Dövstumför n. i Stockholm och
Idrottsklubben Hepha ta

60:25 : 48:12
53 : 72
21 : -

Kr. 1.334: 39
Avsänt 50 p a k et genom Nord. Kompaniet för en kostna d a v kr. 1.011: 10.
'.rill inköp av v aror för resterande m edel skall licens sökas.
Ett varmt tack till a lla givare!
Stockholm den 15 j a n . 1945.
S. G. Svenfor s.

VIGDA.
Sven Karl F r ans Rödin , Stockholm, och
Rigmor Viola Larsson (hörande),
Sundbyberg, den 19 nov.
K n ut Åke Persson oc.h M a j Va lborg Elisabet Andersson (hörande ), Väderstad, den 16 dec. i Mjölby kyrka.
Herr en Gud) som har stifta t äkten' lca p et ) giv e dem nåd att b esinna dess
h eli,ga fö r pliktelser) och låte sin v älsign lse vila över varje redligt äkta ,f ö r bund.

Alingsås) Förs.-hemmet d. 8 febr. kl.
6.30. Fröken Abrahamsson: »Göta Kanal». Ljusbilder.
Upsala) Dövstumfören., den 16 febr.
kl. 8: Fru Salmi Franklin: "Något om
Estland, dess land och folk".
H edernora) Sterners pens., den 17 febr.
kl. 6, samma föreläsning.
·
Borlänge) Förs.-hemmet, den 18 febr.
kl. 2, samma föreläsning.
Eskilstuna) Dövstumfören., den 20
febr. kl. 7, samma föreläsning.
Gävle d. 17 febr. efter Gudstjänsten,
Pastor Svenfors: "Om träindustrien i
Sverige". Film.
Hudiksvall den 18 febr. efter Gudstjänsten, Pastor Svenfors: "Sagan och
kampen om oljan". Film.

AVLIDNA.
L eonard Andersson, Nora, Angermanl.,
den 1 nov., 54 år.
Anna Sofia Tällberg, Lilleskog, Västergötl. den 9 dec. 61 år.
Johan August Johansson, Växjö, den 19
dec., 79 år.
August Svensson, Tidaholm, den 25 dec.,
78 år.
Johanna Beata Andersson, Slöinge, Halland, den 27 dec., 86 år.
Johannes Johansson, Mellösa, Söderm.,
d en 12 jan. 80 år.
Hedvig Charlotta österlund, Skuttunge,
Upland, den 16 jan., 91 år.
Beredda håll oss varje stund) o Jesu)
till ditt möte och) när du kommer) hav
misskund) upptag oss i ditt sköte.
(Sv. Ps. 588: 5)
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
· Februari.

L.

s.

Finspong, Slottskapellet kL 5.
Norrköping, Hedvigs kyrka kl.
12.30.
Tierp, Nath.-kyrkan kl. 10.30.
Gnesta, Hedvigsberg kl. 4.
Stockholm, Manilla kl. 10.30.
Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
Psalmer: 76: 1, 94, 89, 76: 8.

3.
4.

T.

8.
L. 10.
s. 11.
s. 11.

Därefter mottagning för syster
Karin. Biskop Björkqvist (ev.)
Medtag bröd och socker.
L. 17. Motala, Kyrkan kl. 3.30 (Svennas).
s. 18. Nyköping, S:t Nicolai Kyrka
kl. 1 ( Svennas). Därefter föreläsning.
T. 20. Stockholm, Högalids Förs.-sal
kl. 7.30. Församlingsafton.
F. 23. Sala, Kyrkan kl. 10.
L. 23. Norrtälje, Kyrkan kl. 12.
s. 25. Broby, Funbo Kyrka kl. 10.
s. 25. Upsala, ·Trefald.-kyrkan kl. 1.

L.

Hovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 12.
S. "-/3 Växjö, Domkyrkan kl. 13.15.
0. - A. A res ko g.
Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.
3/3

Vä n er sbor g s

L. %
S. 4/3
S. 4/3

Skövde, Kyrkan kl. 5.30.
Skara, Förs.-hemmet kl. 11.
Lidköping, Förs.-hemmet kL 3.
H i l din g B e r g f e l t.
Kungälv. Tel. 14.

S. G. S v en fors.

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
kommer att
första tiden bo på Ersta Hospits, Erstag.
1. Tel. 44 07 24. Hon träffas varje torsdag kväll mellan kl. 6.30-7.30 å Diakonistyrelsen, Jakobsbergsg. 17, 1 tr. Anmälan om önskad hjälp vid sjukdomsfall
eller annat kan också göras till pastor
Svenfors, tel. 25 43 31. Hon reser ock till
orter i Stockholms distrikt och angränsande delar av övriga distrikt på Dövstumvårdsrådets bekostnad.
Syster

Karin

Malmer

ö r e b r o d i s t r i k t.
F ebruari .

L.
S.

3.
4.

S.

4.

Kumla, Kyrkan kl. 18.
örebro, N. Förs.-hemmet kl.
9.30. Barngudstjänst.
Örebro, Nikolai kyrka kl. 14.

L. 10.
L. 10.

Filipstad, Kyrkan kl. 17 (Lund).
Sandviken, Förs.-hemmet kl. 18.

S . 11.

Kristinehamn, Kyrkan

Nattvard.
Därefter föreläsning.

t r i k t.

S. 11.

S. 18.

Februari.

L.

3.

S.
S.

4.
4.

Hovmantorp, Dövstumhemmet
kl. 12.
Kalmar, Förs.-hemmet kl. 11.
Karlshamn,
Kyrkan kl. 13

(Bratt).
S. 11.
S. 18.
S. 18.
T. 22.
S. 25.
S. 25.

Hälsingborg, Maria kyrka kl.
15.30. Därefter föreläsning å

dövstumföreningen.
Kristianstad, Förs.-hemmet kl.
13.
Nässjö, Kyrkan kl. 13 (Bratt).
Lund, Blindskolan kl. 19.
Lund, Dövstumskolan, Barngudstj. kl. 9.30.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.

kl. 13.

(Lund).
L. 17.

L u n d s di s

d i s t r i k t.

Februari.
S. 4. Tidaholm,
Förs.-hemmet kl.
11.30.
S. 4. Falköping, Förs.-hemmet kl. 5.
L. 10. Varberg, Förs.-hemmet kl. 3. ·
S. 11. Halmstad, Förs.-hemmet kl. 11.
S. 11. Falkenberg, Kyrkan kl. 2.15
L. 17. Ulricehamn, Kyrkan kl. 12.
L. 17. Borås, Förs.-hemmet kl. 6.
S. 18. Kungsbacka, Kyrkan kl. 2.15.
S. 18. Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 5.
S. 25. Vänersborg, Förs-hemmet kl. 11.

S. 18.
L. 24.
S. 25.

Söderhamn, Kyrkan kl.

14.30.

Nattvard.
Gävle, Hel. Tref.-kyrka kl. 18.15.
( Svenfors). Därefter föreläsning.
Kyrkan kl. 13.
Hudiksvall,
( Svenfors). Därefter föreläsning.
Falun, Kyrkan kl. 14.30 (Lund).
Krylbo, Förs.-hemmet kl. 16 30.
Därefter föreläsning.
Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
Nattvard. (Svennas och Lund).
I v ar S v en n as.

Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05.
De Dövstummas kyrkoblad.

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsr<'id,
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.

Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor S. G. Svenfors.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945

