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DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

William Hole, Jesus uppenbarar sig för M aria Magdalena. 

Sök ej ibland de döda 
Den som ur graven gått ! 
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Bön på Långfredagen. 

0 Herre Gud, himmelska Fader, 

du som till vår frälsning har ut
givit din ende Son. Vi prisa dig 
ödmjukt för denna din kärlek och 
bedja dig: Hjälp oss att rätt ta emot 

din förlåtande kärlek och hämta 
tröst vid vår Frälsares kors. Giv att 
vi ·alltmer förvandlas genom kor
sets kraft, till dess vi evigt få vara 
med honom i det himmelska para

diset. Amen. 

Under det Nord-amerikanska 
frihetskriget var det två kamrater, 
som hållit tillsammans under flera 
svåra drabbningar och genom nö
den blivit trofasta vänner. Den ene 

av dem var gift och hade flera 
barn, den andre var ensam. Denne 
'hade en varm kristen tro, men 
den förste var inte gudfruktig. 
Vid en vakttjänst råkade den förre 
somna på sin post. Han blev upp
täckt och dömdes till döden - så · 
bestraffas alltid en sådan försum
melse i krig. Natten före innan do
men skulle verkställas var det hans 
vän som hade vakten utanför 
fångce11en. När nattens stillhet 
sänkt sig över lägret, gick han in 
till sin vän i cellen och sade: »Jag 
har ingen · i livet, som står mig 
nära, men du har hustru och flera 
barn. Därtill har jag min sak med 
Gud klar, vilket du inte har. Där
för skall du låta mig taga på mig 
dina fångkläder, och du tar mina 
uniformskläder. Så går jag i dö
den i ditt ställe. Det är ingen, som 
märker det, då avrättningen alltid 

Bön på Påskdage 

Lovad vare du, vår Herre Jesus 
Bristus, som genom din uppstån
delse har brutit dödens udd och 
fört liv och oförgänglighet Ojuset. 
Vi bedja dig: Giv oss del av d 

liv som du vunnit åt oss, så att 
vi för varje dag vandra i din upp
ståndelses kraft. Giv oss till sist 
med alla som tro på dig en gläd
jerik uppståndelse. Amen. 

sker i dagningen, innan det är fullt 
ljust. Och när en har dött för brot
tet, så har lagen sedan ingenting 
mer att kräva.» 

Den dömde gick motvilligt med 
på förslaget och i dagningen dog 
vännen i sin kamrats ställe. Med ett 
brev från vännen, som visade, hur 
man kommit överens, stod den 
dömde fri. Straffet var utkrävt. 

Så som vännen i frihetskriget 
dog för sin vän, så har Kristus 
trätt i ditt ställe. Frivilligt lät han 
sig spikas på korset för Petrus, 
J udas, Pilatus och alla människors 
synder. Även för dina. 

Den börda du har burit, 
Min syndabörda är. 

Dig tackar allt mitt hjärta, 
Min Herre Jesus god, 
För all din djupa smärta 
Och allt ditt tälamod. 
Du vän, för evigt trogen, 
Dig vill jag mig förtro. 
När jag till skörd är mogen, 
Mig bärga till din ro. 

(Sv. Ps. 95: 4.) 



Jesus för världen givit sitt liv: 

öppnade ögon, Herre, mig giv. 

Mig att förlossa offrar han sig, 

då han på korset dör ock för mig. 
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0 vilken kärlek, underbar sann! 

Aldrig har någon älskat som han. 

Frälst genom honom, lycklig och fri, 

vill jag hnns egen, evigt nu bli. 

Tag mig då, Herre, upp till ditt barn, 

lös mig från alla frestarens garn. 

Lär mig att leva, leva för dig, 

glad din kärlek, offrande mig. 

(Sv. Ps. 159.) 
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Hoppet. 

För tusen ar sedan visste · ingen, värld, den himmelska och eviga 
vad som fanns på andra sidan Af- världen. · . 
rikas sydspet~. Den 'Var de sjö- · Också vi skola en gång på vår 
farandes skräck. Svåra stormar färd konima · till »Stormarnas ud
tycktes alltid rasa där. Och man de», till död-en. ''Kanske komma vi 
trodde, att om ett skepp drev in dit fortare än vi trn. Då gäller det, 
mot denna kust, skulle icke en en:- om den för oss . är förvandlad till 
da av dess besättning vända levan- en hoppets ort. :ijur blir den det? 
de tillbaka. Man kallade udden för Den kristna tron säger: »Vi tro 
»Kap Storm», stormarnas udde. på Jesus Krisb.ts ... , de dödas upp-

Då vågade en djärv sjöfarare på ståndel~e och ett evigt liv.» Det var 
1500-talet, Vasco da Gama, segla E:rn sotn. kämpade med döden och 
runt omkring 1 det fruktade stället. · övervanp: den. Gud uppväckte ho
Och han fann; icke .som man trott, · norn och gav genom honom det evi
världens ände, utan sjövägen .till . 'ga livets strålande visshet och hopp 
Indien med alla dess skatter. När åt den, so~ tror, det betyder an
hans konung I hemma i Portugal för t r Qr sig· -åt honom. 
fick höra härom, utbrast han : »Nu Aposteln säger : »Lovad vare 
skall denna udde icke mer heta Kap vår H erre) Jesu K risti, Gud och Fa
Storm. utan Goda-Hoppsudden. Och der, som efter sin stora barrn.här
så heter den än i dag. . t.ighet har genom Kristi uppstån-

På vår färd genom livet måst e delse f rån de döda fött oss på nytt 
vi slutligen också förbi ,den »Stor - till ett levande hopp.» L Petr. 1 :·3. 
ma;r:nas udde», som heter döden. 
Innan KriStus uppstod från döden, 
var den okänd och fruktad. Där 
strandade alla människors förhopp
ningar. Och ingen vis_ste, v_ad som 
fanns 'därbortom. Men Herren Kris
tus har omskapat döden::till 'livets 
»Goda-Hoppsudde». Nu l\~nr.ia ·yi ., 
i förtröstan på honom .möta .döden. 
Och på andra sidan fi'.:n'na vi en ny 

Nu kan en kristen fråga: 
»Var är di_n udd, o död? » 
Och frälsning hoppas våga 

, . Ifrån ,en evig nöd. 
Guds namn städs vare lovat. 
Att han · oss så begåvat 
Med seger:r;,is rika frukt. 

(Sv. Ps. 110 : 4. ) 
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Islossningen. 
Udd Maria gick i prästskolan det 

här året och tänk, hon var den enda 
konfirmanden från hela byn. 

F.Qrr hade en stor hop pojkar och 
.flickor följts åt till nattvardsläs
ningen, men skaran hade minskats. 
Det var dock inte så att Guds ord . 
och sakrament vanvördades av fol
ket. Nej, men barnen hade för
svunnit ur hemmen. 

Udd Maria var inte så särskilt 
nöjd med läsningen heller. Visst 
var hon glad åt allt, som prästen 
berättade om den heliga histori~n 
och om läran. Visst var det snälla 
kamrater. Men det var tråkigt att 
komma ensam från en stor by. Det 
hade liksom varit mera hedersamt, 
om det varit en lång rad från sam
ma håll. 

Egentligen skulle Maria gå runt 
ä.lvbron i dag. Det blev en lång om
väg, men det var tryggare så här 
på våren, då. isen kunde ligga fast 
som berg ena dagen för att nästa 
dag ha förvandlats till en enda 
gungande, forsande flod av isflak. 
Men i dag kände hon sig sur och 
envis, så hon ville inte gå runt 
kring älvbron. Hon skulle ta ge
naste vägen över isen. 

Far hade visserligen häromdagen 
sagt, att man fick vara beredd på 
en våldsam islossning i år. Han 
hade sina gamla märken, som inte 
var att taga fel på, men Maria lät 
inte skrämma sig av detta. I går 
hade Finn-Erker gått över, och när 
det höll en så stor kraftig karl <;lå, 
skulle hon kunna kila över på sina 
lätta fötter i dag. Det var inte lång 
bit, och hon sparade flera ki.lometer 
på att ta den vägen. 

Maria höll det för säkrast att 
inte säga något hemma om detta. 
Mor var ju alltid ~å orolig- för sitt 
enda flickebarn, så Maria trodde 
då, att mor helst ville ha henne 
inom synhåll . beständigt. Försik-

tigt sprang hon runt knuten och 
ned mot älvbrinken, förbi båthuset 
och ut på isen. 

Det var bra mycket stöp på den 
och hade Maria inte varit så be
stämd på att hon ville ta den här 
vägen hade hon vänt, även om det · 
var i senaste laget för att hinna 
gå kring . . 

Det gick som en ilande kyla längs 
ryggen, då hon fortsatte. Man skul
le nästan kunna tro, att Udd Maria 
Persdotter var rädd i alla fall. Men 
skam den, som ger sig. 

Många steg hade hon inte tagit 
förrän hon märkte, att hela isen 
var i rörelse. Den låg inte stilla, 
den gungade sakta upp och ned. Det 
knakade i den. Här och· var bör
jade sprickor öppna sig. Vattnet 
trängde upp mellan dem. Vart hon 
såg, vidgade sig springorna till 
mörka, hotfulla rämnor. Isflaken 
började komma i drift. Här och var 
sköt ett av dem upp på ett annat, 
som dök ned under vattenytan. 

Maria stod som förstenad. Allt 
hade kommit så plötsligt, så ovän
tat. Nog hade hon hört talas om 
att sådant här kunde ske, men att 
hon skulle uppleva det hade hon 
aldrig räknat med. Hon var ju van, 
att ha det så tryggt och lugnt och 
att smått skämta med mor, för alla 
hennes förmaningar om att man 
skulle ta sig tillvara. Var det verk
ligen hon, som nu alldeles ensam 
och övergiven hade att möta faran, 

. ja, kanske döden? 
Hon kunde inte fly. Först hade 

fasan hållit henne fången. Nu var 
det isflak, hon stod på, sönderbru
tet på alla håll, så att hon inte vå
gade taga ett enda steg för att det 
inte ytterligare skulle trasas sön
der. Skrika kunde hon inte. Skräck- · 
slagen slog hon båda händerna för 
munnen och så sjönk hon ned på 
knä. Issörjan och vattnet kylde 



22 

tvärs genom kläderna, men Maria 
kände det inte. Det enda hon hade 
tanke för i denna stund var Gud. 
Mitt i ångesten kom Han med ett 
stort, stilla lugn. 

Allt vad Marias hjärta förnum
mit om Honom under hela hennes 

. liv steg upp i en mäktig förtröstan 
på, att Han icke skulle svika henne, 
hur faran än närmade sig. Allt 
vad hennes konfirmandtid gett hen
ne av tro och kärlek till Kristus, 
Frälsaren, gick som ett varmt flöde 
genom hennes sinne. Hur var det, 
det stod i bibelspråket, hon haft i 
läxa förra gången? »Åkalla mig i 
nöden, så skall jag hjälpa dig.» Det 
hade hon lärt sig redan i skolan 
och nu hade hon också pluggat och 
pluggat för att dunka det i sig. NU 
kände hon, att det inte var blott en 
utanläxa. Det var en levande, 
osviklig försäkran, :(rån En, som 
ville hennes bästa och som också 
kunde leda henne till det bästa. 

Hon hade nästan glömt sin om
givning, glömt vattnet, glömt ky
lan, glömt isen. Hennes händer 
knäpptes. Hennes ögon slötos in
för helt andra syner än dem, som 
älven erbjöd. Hon såg himlen öpp
na sig. Hon såg paradisets ängar. 
Hon såg strålglansen däruppe. Hori 
såg Den Högste, Han, som sitter på 
tronen. Allt var jubel och lycka. · 

Då hör hon plötsligt grova rös
ter och pipande flickskrin. När hon 
ser upp sticker en mörk stäv emot 
henne och hon ryggar förfärad till
baka, fast hon bort kunna förstå, 
att det var räddningen, som närma
de sig. Det var färjkarlen från 
Dunkars färjställe, som fått syn 
på henne och rott ut i isfloden för 
att göra sitt yttersta till hennes 
hjälp. På stranden stod hennes 
kamrater i nattvardsskolan och 
trängde sig samman i en ångest
fylld och ivrig tropp. Så långt hade 
hon färdats på sin otrygga farkost, 
att hon nästan nått fram till kyrk-

byn. Och hon, som trott, att hon 
skulle fara ännu längre, fara direkt 
till de saligas hem ! Ack varför 
hade man fört henne tillbaka? 

Men när färjkarlen fått Maria 
i land och hon satt på stranden med 
alla de snälla kamraterna omkring 
sig, medan de tävlade om att hjälpa 
henne och uppmuntra henne, då 
kände hon, att hon ändå hörde sam• 
man med dem. Visst tyckte de om 
henne! Visst tyckte hon om dem 
alla! Och så måste hon tänka på 
mor. Vad mor skulle bli glad, att 
hon fick sin tös tillbaka. Maria 
måste le, hur frusen och matt hon 
än var. Mor! 

Aldrig skulle Maria glömma sy
nerna från isflaket - men kanske, 
kanske var det bäst, att hon fått 
vara kvar på jorden litet längre. 
Att hon skulle få gå fram med de 
andra. Så mycket visste hon, att 
hon ville leva så, att hon skulle 
återse himlen en gång. 

Efter Astrid Wigardt. 
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Efter döden. 

Någon som nyligen förlorat bå
de sin moder och en broder skri
ver och frågar: »Sova de döda i 
sina gravar ända till yttersta do
men? Eller är det bara kroppen 
som vilar i jorden? V art tar i så 
fall själen vägen, när vi dö? 

Många frågar säkert på samma 
sätt, när någon kär vän tages ifrån 
dem. Vi går och grubblar över, om 
vi har rätt att tänka oss, att den 
avsomnade går direkt till Faders
hemmet och därifrån kan se oss. 
Eller måste vi tro, att den döde 
sover dödens tunga sömn ända till 
uppstån.Jelsen? Vi tycker i vår 
barnslighet, att det är svårt att 
uthärda tanken på den där långa 

. sömnen - vi ville så gärna tro, 
att vi, som i livet stod varandra så 
nära, fortfarande skall förnimma 
en andlig gemenskap. Är det orätt 
att tro, att mors och fars blickar 
just nu är fästa på mig från him
melen? 

Jag minns min käre gamle kon
firmationslärares ord, då jag för
söker svara på dessa frågor. »Före
ställ er det eviga livet så härligt 
ni kan», sade han till oss, »ni kan 
ändå vara övertygade om, att det 
i verkligheten är tusen gånger här
ligare». 

Vi måste komma ihåg, att vi . 
omöjligen kan förstå livet efter 
detta. Det finns ju redan här så 
mycket som vi aldrig kan fatta -
hur skulle vi då kunna förstå de 
himmelska tingen? Allt som rör 
livet efter döden skola vi lämna i 

Guds hand. Vi får tro på en fort
satt gemenskap med våra kära ef
ter döden, men på vilket sätt, det 
kan vi aldrig veta. Dock ha vi viss
heten, att de äro i Guds hand -
vad behöver vi veta mer? 

För några av oss bli Jesu ord 
till den botfärdiga rövaren det vik
tigaste: »I dag skall du vara med 
mig i paradiset». (Luk. 23: 43). Vi 
tror, att en god människa kan gå 
direkt till paradiset, och att hon 
där inför Gud kan bedja om allt 
gott för dem som ännu leva på 
jorden. Andra kanske påminner om, 
hur Jesus också talade om den yt
tersta dagen och sade: »Den stund 
kommer, då alla som äro i gravar
na skola höra Människosonens 
röst och gå ut ur dem: de som ha
va gjort vad gott är skola uppstå 
till liv, och de som hava gjort vad 
ont är skola uppstå till dom». (Joh. 
5: 28 f.). 

I-lur uppståndelsen skall ske och 
hur den yttersta domen skall gå 
till, kan ingen av oss veta. Men ett 
ve.t vi: Guds kärlek sviker aldrig. 
Vi kan inte tro för högt om hans 
kärlek. Den gemenskap som har 
sin grund i Guds kärlek, kan dö
den inte förstöra. Men vi bör inte 
grubbla över hur det blir efter dö
den, utan varje dag och varje stund 
genom rättfärdighet och tro bere
da oss att dö och så förvänta den 
dag, då vi får se Gud själv. Då får 
vi svaret på alla frågor. 

Efter Hans Akerh1:elm. 

Skadeglädje. 

För några år sedan mötte jag 
en dövstum på gatan. Hennes an
sikte riktigt sken av glädje och jag 
undrade vad som kunde vara or-

saken. Jag fick snart veta det. 
»Har du hört», sade hon, »att Jo;. 
han är död?» Och så berättade 
hon, att den dövstumme blivit 
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överkörd och dödad föregående 
dag. Medan hon berättade, gjorde 
hon gång på gång svaga försök att 
se sorgsen och deltagande ut, dock 
utan att lyckas. Jag tyckte, att 
skadeglädjen sken oförfalskad ige
nom. Johan och hans hustru hade 
haft det ovanligt bra, bättre _än de 
flesta dövstumma. Jag förmodar, 
att hon varit avundsjuk på dem och 
att hon med skadeglädje tänkte 
på, att änkan nu skulle bli ensam 
och kanske få det besvärligt. Och 
detta gladde henne tydligen. 

Jag kunde berätta flera liknande 
exempel på avundsjuka och skade
glädje bland de dövstumm?-. Har 
ett par dövstumma makar fått ett 
dövstumt barn, heter det stundom 
skadeglatt: »Det är straffet! » Och 
så drar man fram de dövstumma 
makarnas eventuella fel och brister 
och njuter av att själv anse sig 
vara sä bra, att man gjort sig för
tjänt av att få hörande barn. Att 
dövstumheten kanske i detta fall 
varit ärftlig kan eller vill man inte 
förstå. Skulle däremot dövstumma 
få hörande barn, så finns det ibland 
någon, som i det längsta hoppas, 
att barnet skall bli dövstum. »Det 
kommer sedan», säger man och 
tänker att det lilla oskyldiga bar
net kanske genom sjukdom kan 

bliva d,övstumt. Man unnar icke 
föräldrarna glädjen av ett litet 
friskt och fullsinnat barri - i syn
nerhet icke om man själv är barn
lös eller har sjukliga barn. Vi döv
stumma, som fått hörande barn, 
borde mer än andra ha medkänsla 
med dem, som drabbats av sorgen 
att få dövstumma barn, och vi bor
de varje dag tacka G:ud, för att 
våra barn blivit fullsinnade. Vi 
böra visa deltagande och förståel
se för dem, som fått dövstumma 
barn och på så sätt lätta deras 
börda. För övrigt bli dövstumma 
barn ofta tillika stor glädje för för
äldrarna som hörande barn. De hö
rande barnen intressera sig kanske 
ofta mindre för sina dövstumma 
föräldrar än vad dövstumma barn 
göra. 

En människa, som känner skade
glädje inför andras olyckor, glöm
mer ofta, att olyckan också kan 
drabba henne själv. Då vill hon 
nog ej, att andra skola säga med 
skadeglädje: »Det är straffet!» 
Utan hon vill känna deltagande i 
sin sorg. Gläd dig därför icke åt 
andras olyckor. Kan (iu icke trösta 
och hjälpa, så kan du åtminstone 
tiga. Och minns ordet: »Allt vad I 
viljen människorna skola göra Eder 
det gören I ock dem». -n. 

Hans moders bibel. 

Fartyget hade haft en lycklig 
resa. Vädret var vackert, och allt 
gick väl. Man närmade sig be
stämmelseorten. Men en morgon 
inträffade det att kaptenen icke vi
sade sig på däck. Efter en stunds 
väntan begav sig förste styrman
nen till kaptenens kajuta, knacka
de på d~rren och sade: 

»Vi väntar alla på .kapten.» 
»Kom in!» 
Då styrmannen steg in, fann han 

kaptenen liggande sin koj, blek 
och mycket sjuk. 

»Jag kommer aldrig mer på 
däck», viskade han, »jag håller på 
att dö. Ni får överta befälet. Men 
om ni bara kunde hjälpa mig nu, 
då jag skall träda fram inför Gud.» 

Styrmannen skakade på huvu
det. 

»Kapten», svarade h.an, »jag 
tror att jag gjort min plikt och 
att ingen skall kunna säga ett ont 
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ord om mig. Men vad det beträf- · : ~>Var snäll . och: säg. rp.ig . vad . jag 
far att träda inför Gud - nej, kap- skall läsa», sade pojken, när han · 
ten, jag vet inte· alls hur j~g ska.U .. kQ.m tillbaka med den heliga boken 
kunna hjälpa er.» ' ' ' : -:• .och började· slå i den. 

»Skicka hit andre styrman!» stö- »Läs det ställe, som din mor bru-
nade den sjuke:. . . . . · · kade ·läsa· för dig!» · · 

Och snart stod andre styrman ~ ''Nu ·slog · gossen upp det 53:~ ~ka
framför honom. Kaptenen ställde pitlet i profeten J esaja ·och· bÖrjade 
samma fråga till honom: · · '· läsa. Då han kom till den femte 

versen, gjorde han ett -uppehåll. 
»Kan styrman säga mig något~ .. . · . »Ursäkta, kapten, men så här 

som ·kan hjälpa ·mig, då jag:- jag . brukade mor läsa den för mig: 
vet det säkert - skall träda fram 'Han var sargad för . Evert . Holsts 
inför Gud och få mitt öde ·avgjort .·. över~rädelsers skull och slagen för 
för evigheten?» Evert Holsts missgärn~ngars skull, 

Andre styrman visste · icke m~:t riäpsten var lagd på honom, . att 
än förste styrman. · . Evert Holst måtte . få frid, och ge-

»N ej, kapten», svarade han, »jag .nom hans sår blir Evert Holst he-
kan sköta ett fartyg men inte .för~ lad.» . · 
hållandet mellan en människa och _»Stopp, stopp, pojke!» viskade 
Gud. Det ligger utanför min ·nävi- kåptenen. Läs den där versen en 
gation. Kapten måste fråga någon gång till, men sätt in mitt namn 
annan.» i stället för ditt!» 

»Kalla på tredje styrman!>~ be- Och så läste pojken versen än 
gärde kaptenen. en gång, men nu på detta sätt: 

Resultatet blev detsamma. »Han var sargad för Ragnar Ströms 
Därefter kom manskapet . in . till överträdelser skull och slagen för 

honom, den ene efter den andre, Ragnar Ströms missgärningars 
men ingen av dem kunde visa_ d~n skull, näpsten var lagd på honom, 
döende vägen till frälsning och att· Ragnar Ström måtte få frid, 
evigt liv. och genom hans sår blir Ragnar 

»Är ni säker på att alla ha varit Ström helad.» 
hos mig, styrman?» frågade kapte- Den dödssjuke kaptenen drog ett 
nen förste styrman, som han åter · djupt andetag och utstötte en 
kallat till sig. suck av lättnad. 

»Ja, kapten, alla utom kajutpo} »Tack skall du. ha, tack, _Evert. 
ken. » Du behöver inte läsa mer nu: Jag 

»Låt honom komma hit! » tror· att jag v~t nu hur jag skall 
Och då pojken rädd och förlägen t~äda fram inför Gud. Låt mig nu 

stod vid hans bädd, gjorde kapte- få vara ensam en stund! » 
nen honom samma fråga. Efter några få dagar skildes kap-

Pojken lät blicken glida från den ten Ström från detta livet efter att 
ena sidan av rummet till dep. andra) ·· dock i elfte timmen ha lärt, liksom 
i det han förgäves sökte efter ett rövaren på korset, att i Kristus 
svar. Öch ·hans kors finns det frälsning 

»J ag är rädd att jag inte kan och frigörelse för · syndare. 
det, kapten», svarade han till slut, 
»men. jag har en bil;>el, som min 

De Dövstummas kyrkoblad. 
mor lade i min kista;, och det kan Innehavar e av utg ivningsbevis: 
hända, att den hjälpa er.>> . 'Dijvstumpastor . S. G. Svenfors . 

»Hämta den! » svarade den sjuke: .. · ·- - ------- ·------
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Vår kristendomskunskap. 

NÅDENS MEDEL. 
På Herrens befallning förvaltar Kristi kyrka särskilda medel, genom 

vilka Gud giver oss sin nåd. Dessa kallas nådemedel och äro Ordet och 
S(J)kramenten. 

Ordet. · 
Ordet är först och främst bibelordet, men också allt Guds ord i kyr

kans gudstjänstordning (liturgi), psalmer, predikan, undervisning, an
daktsböcker och själavård. 

Bibeln är boken om Guds uppenbare~se, i Gamla Testamentet särskilt 
genom Is.raels profeter och i Nya Testamentet genom Jesus Kristus. 

·I Bibeln talar Gud själv till oss. Därför är den Guds ord. Men Gud 
talar genom människor, som han givit visdom att nedskriva bibelordet 
(inspiration). 

Bibeln innehåller lag och evangelium. (Se sid. 4.) 
Gamla Testamentet talar mest om vad Gud fordrar av sitt folk 

(lagen). Det får icke dyrka avgudar, icke leva orättfärdigt. Om det 
syndar måste det omvända sig. 

Nya Testamentet innehåller evangelium (ett glatt budskap) om att 
Gud vill frälsa oss människor genom Jesus Kristus och ge oss kraft till 
ett rättfärdigt liv. 

Bibelns medelpunkt är vår Frälsare Jesus Kristus. Luther kallade 
hono;r:n därför »skriftens kärna och stjärna». 

»Bibeln är oss given till undervisning, bättring, tröst och evig saU.g
het» (Luther). Sv. Ps. 600: 5 . .,_ 

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min väg. 
Psalt. 119: 105. 

Vi skola läsa Guds ord 
så ofta vi kan - ingen dag utan Guds ord! 
med uppmärksamhet - Gud talar i ordet! 
under bön - i bönen talar du med Gud! 
med lydnad - gör vad ordet säger! 
för att bli frälsta. 

Om I förbliven i mitt o.rd, så ären I i sanning mina lär
jungar; och I skolen då förstå sanningen och sanningen skall 
göra eder fria. J oh. 8 : 31-32. 

Bibelordets sanning visar sig framför allt i dess förmåga att leda 
människor till Gud. 

Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. 
Rom. 1: 16. 

Genom vilka särskilda medel ger Gud oss sin nåd? Vilka 
äro nådemedlen? · 

Vad är Bibeln? Varför är BibP-ln Guds ord? Genom vem 
talar Gud i Bibeln? Vad innehåller Bibeln? Varom talar 
Gamla Testamentet? Vad innehåller Nya Testamentet? Vem 
är Bibelns medelpunkt? Vartill är oss Bibeln given? 

Hur skola vi läsa Guds ord? Varför skola vi läsa det? 
Hur visar sig bibelordets sanning? 



27 

Plan för daglig bibelläsning. 
8 april-5 maj. 

8. 1 sönd. e. Påsk. »Följ mig». Joh. 
21: 20-22. 

9. Rom. 8: 14-17. Vi äro Guds barn. 
10. Rom. 8: 18. Guds barns härlighet. 
11. Rom. 8: 34-35. Kristi kärlek. 
12. Rom. 8: 37-39. Guds kärlek i Kris-

tus. 
13. Rom. 9: 16. Allt beror på Guds 

barmhärtighet. 
14. Rom. 9: 30-33. Rättfärdig genom 

tro. 
15. 2 sönd. e. Påsk. Fåren känna her

dens röst. Joh. 10: 1-10. 
16. Rom. 10: 1-4. Rättfärdighet från 

Gud. 
17. Rom. 10: 9-11. Tro, så bliver du 

frälst. 
18. Rom. 11: 33-36. Guds härlighet. 
19. Rom. 12: 1-2. Andlig tempeltjänst. 
20. Rom. 12: 3-5. Vi äro Kristi kropp. 
21. Rom. 12: 9-15. Håll fast vid det 

goda. 

Kursverksamheten å Riis. 
Till sommaren förbereder Dövstum

vårdsrådet följ. kurser i Riis Herrgård. 
l(urs för föreningsledare den 25-28 

juni med ungefär samma program som 
föregående år men en dag längre. Ord
förandens, sekreterarens och kassörens 
jämte revisorernas åligganden bli före
mål för instruktion och övning en dag 
var. Därjämte ha satts upp följande all
männa ämnen: En dövstumförenings 
uppgifter, Möteskultur, Ledareskapets 
psykologi, Kyrkan och socialvården, 
Mötesprogram, Föreningssamkväm. 

Till den 2-5 juli förberedes en kurs 
för ungdom i livsåskådningsfrågor. 

Den 9-12 juli hålles i samband med 
anordnande av husmoderssemester en 
kurs för husmödrar med följande pro
gram: Vad äter vi? (Enkla grunder för 
näringsläran), Var ska vi ta't? (Mat
demonstration i anslutning till föregå
ende), Packa matsäck (Ej utfärd utan 
för arbetsfolk), Hur förenklar jag mina 
h m ysslor?, Tvättfrågor, Våra säng
kläd r, Kläd- och garderobsvård, Fläck
uttugning, Personlig hygien, Hemsjuk
värd, Första hjälpen vid olycksfall, För
äldraan var och förälClrafostran, Våra 
burn - glädje och bekymmer (de van
lignst uppfostringsfrågorna). 

ssutom planeras en kurs för idrotts
} do.re på tid som ännu ej är bestämd. 

Vid alla kurserna reserveras riklig tid 
Ull samtal och personlig samvaro. 

22. 3 sönd. e. Påsk. Vägen, sanningen 
och livet. Joh. 14: 1-12. 

23. Rom. 12: 16-21. Håli frid med alla 
människor. 

24. Rom. 13: 1-2. Lydnad för överheten. 
25. Rom. 13: 8-10. Kärlek till nästan. 
26. Rom. 13: 11-12. Väntan på Herrens 

tillkommelse. 
27. Rom. 13: 13-14. Lev rent och tuk

tigt. 
28. Rom. 14: 1-3. Döm ej den svage. 
29. 4 sönd. e. Påsk. Bestämda att bära 

frukt. Joh. 15: 10-17. 
30. Rom. 14: 7-9. I liv och död tillhöra 

vi Herren. 
1. Rom. 14: 10-12. Var och en skall 

göra räkenskap. 
2. Rom. 14: 17-21. Mat och dryck. 
3. Rom. 15: 1-2. Den starke skall stöd

ja den svage. 
4. Rom.i5: 4-7. De kristnas endräkt. 
5. Rom. 16: 25-27. Äran tillhör Gud. 

Till vardera kursen kan c:a 16 del
tagare mottagas. Inbjudan till för
eningsledarekursen kommer att utsän
das till föreningarna. Till övriga kur
ser kan anmälan ske till Pastor Sven
fors eller prästerna. Dövstumvårdrådet 
lämnar fritt uppehåll på Riis. 

Sommarhemmet å Riis hålles öppet 
den 6 juli-6 aug., möjligen något läng
re. Inackorderingspris kr. 3: 50 per dag. 
Husmödrar med många barn eller med 
särskilda förhållanden i hemmet kan er
hålla husmodersstipendium jämte hjälp 
till resekostnaderna. För dem som vill 
deltaga i husmoderskursen lämnas före
träde till ·den första veckan. Anmälan 
kan göras till dövstumprästerna eller 
till Rådets sekreterare pastor Svenfors, 
Vesslev. 7, Alsten. 

FöRELÄSNINGAR. 
Ludvika, Förs.-hemmet den 28 april ef

ter gudstjänsten. Komminister Lund: 
»Estland och estlandssvenskarna». 

Gävle, S. Fiskareg. 9, den 7 april kl. 6. 
Fru Renner: »Judeförföljelserna i Po
len». 

Hudiksvall 8 april kl. lh2, samma förel. 
Falun, Husmodersfören., den 14 april kl. 

2. Fröken Fondelius: »Roosevelt». 
Mora, Pensionat Solhem, den 15 april 

kl. 2, samma föreläsning. 
Norrköping den 15 april efter Gudstjän

sten. Pastor Svenfors: »Sagan och 
kampen om oljan» Film. 



Gudstjänster i april. 
S t o c k h o 1 m d i s t r i k t. 

F. 30/3. Stookholm, Jakobs Kyrka kl. 
1. Nattvard. 

S. 1. Stockhlm, Högalidskyrkan kl. 1. 
· Psalmer: 106: 1-2; 106; 105; 
112: 7-8. 

S. 8. Eskilstuna, Klosters kyrka kl. 
12.30. 

T. 10. Stockholm, Konfirmandmöte kl. 
7.30 . 

L. 14. Mjölby, Kyrkan kl. 5. Nattv. 
S. 15. Norrköping, Hedvigs ·kyrka ·kl. 

1. Nattvard .. 
L . 21. Södertälje, Kyrkan kl. 5. Swa

ren. 
L. 21. V ästerås, Domkyrkan kl. 4.30. 

Nattvard. 
s. 22. :Köping, Kyrkan kl. 2. Nattv. 
S. · 22. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. Swa

ren. 
M. 23. Stockholm, S:t Görans Kyrksal 

kl. 7.30. Förs.-afton. · 
S. G. Sven fors .. 

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 
Syster Karin, östgötag. 73 b 5 tr. ( Sun
delin), tel. 42 96 67, träffas även på Dia
konistyrelsen, Jakobsbergsg. 17 1 tr. 
torsd. kl. 6.30- 7.30. 

L u n d s d i s t r i k t. 
S. 1. Malmö, · V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 16. 
M. 2. Lund, Klosterkyrkan kl. 11. 
S. 8.. Kristianstad, Förs.-h. kl. 13. 
L. 14. Kalmar, Domkyrkan kl. 18. 

Nattvard. 
S. 15. Borgholm, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
S. 15. Värnamo, Kyrkan kl. 12.30. 

Nattvard (Bratt). 
M. 16. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 12.30. -
L. 21. Ängelholm, Kyrkan kl.18. l'f attv. 
S. 22. Malmö, Svenske kl. 14. Därefter 

Sydsv. Dövstumfören. årsmöte. 
T. 26. Lund, Blindskolan kl. 19. 
L. 28. Ljungby, Kyrkan kl. 16. 
S. 29. Karlshamn, Kyrkan kl. 13. 
S. 29. Västervik, Kyrkan kl. 12.30. 

Nattvard ·(Bratt). 
S. 6/5. Växjö, Domkyrka kl. 13.15. 

Därefter scoutupptagning. 
C.-A. A res ko g. 

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33. 

Vän ers b ·o r ·g s · distrikt. 
s. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 

Nattvard. 
M. 
s. 

2. Kungälv, Kyrkan kl. 2.15. Nattv. 
8. Borås, Caroli kyrka kl. 1.30. 

.s. 8. 
s. 15. 
s. 15. 
M. 16. 

Nattvard. 
Skene, Kyrkan kl. 4.45. Nattv. 
Varberg, Kyrkan kl. 1. 
Halmstad, Förs.-hem kl. 5. 
Laholm, Förs.-salen vid prästg. 
kl. 10. 

T. 19. 

s. 22. 

L. 28. 
L. 28. 
s. 29. 

s. 6/5. 
s. 6/5 . . 

Göteborg, Annedals Förs.-hem, 
Västerg. 27 kl. 7.30. Förs.-afton. 
Vänersborg, Kyrkan kl. 1.30. 
Nattvard. 
Töreboda, Kyrkan kl. 12. Nattv. 
M,oholm, Kyrkan kl. 6.30. Nattv. 
Mariestad, Kyrkan .kl. 12.30. 
Nattvard. · 
M ellerud, Förs.-hem kl. 10. 
Bäckefors, Kyrkan kl. 12.45. 
Nattvard. 

H i .l di n g B e r g f e l t. 
Kungsälv. Tel. 14. 

ö r e b r o d i s t r i k t. 
S. 1. Hallsberg, Adventskyrkan kl. 

13. ·Nattvard. 
M. 2 Örebro, Almby kyrka kl. 12.30. 

Buss avgår från Järntorget kl. 
12.10. Efter gudstjänsten sam
kväm med anförande av kyrko
herde Strömberg. 

L. 7. Lindesberg, Kyrkan kl. 15. 
L. 14. · Säffle, Förs.-hemmet kl. 16. 
S. 15. Karlstad, Domkyrkan kl. 13. 

Nattvard. Därefter samkväm i 
Domprostgården. 

0. 18. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 19. 
Förs.-afton. Dövstumlär:e Sven 
Schyberg: »Olaus Petri». 

L. 21. Falun, Kristine kyrka kl. 17. 
Nattvard. 

S. 22. Borlänge, Förs.-:-hemmet kl. 13 . 
. L. 28. Orsa, Kyrk~:m kl. 16. Nattv. 
L. 28. Ludvika, Kyrkan kl. 15 (Lund). 

Därefter föreläsning. 
S. 29. Rättvik, Kyrkan kl. 13. Nattv. 
S. 29. Hedemora, Kyrkan kl. 13. 

(Lund). 
I v ar S v en n a s. 

Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05. 

AVLIDNA. 
Kristina Andersson, Alvesta, den 15 jan., 

81 år. 
Severina Alberina Svensson, Tvååker, 

Halland, den 10 febr., 82 år. 
·Anders Gustav Vall, Rödön, Jämtland, 

den 12 febr.; 79 år. 
Rut Gunhild Marklund, Arjeplog, Lapp

land, den 14 febr., 38 år. 
Lars .Helmer Lindberg, Burträsk, Väs

terbotten, den 18 febr., 70 år. 
Isak Abrahamsson, Burträsk, den 18 

febr., 83 år. 
Irma Augusta Sundqvist, Torshälla, den 

8 mars, 52 år. 
Edvard Leonard Lundvall, · Billesholm, 

Skåne, 'den 14 mars, 63 år. 
Anton Edv. Olsson, Järnbrott, Bohuslän, 

den 14 mars, 90 år. 
Nina Helena Johansson, (N. Solberga) 

Hovmantorp, den 19 mars, 78 år . 
Kristus lever, ingen nöd 
Och ingen synd, ej heller död 
Nu kan oss mer fördärva. 

(Sv. Ps. 113: 4) 

A / B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945 


