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Trygghef

och lycka.

Till Sverige kom en gång en kej- att de är mina vänner, då är jag
sare från ett långt avlägset land. lycklig. Men det finns en ännu
Han besökte också vår konung. Och större lycka, och· det är att tro på
det berättas, att han frågade kung- Gud och veta, .att Han är .min Faen, om han hade stor livvakt, som der, som tycker om mig, fast jag
skyddade hans liv. Jo, det hade han ibland inte gör det rätta och lyder
nog, blev svaret. »Hur stor då?» honom.
undrade den främmande härskaren,
Men det är inte alltid .lätt att
och jag tänker mig, att han sträck- göra Guds vilja. Hur ofta . är det
te på sig, för så stor livvakt som inte med oss stora på samma sätt
han själv hade, kunde säkert inte som med ett barn, när mor ropar
den svenske konungen ha. Men ko- på det. Det tänker: »Jag låtsar, att
nungen svarade: »Hela svenska fol- jag inte hör». När frestelsen· komket är min livvakt!»
mer, så låtsas vi som om vi inte
Den främmande härskaren våga- visste eller inte förstode, att vi
de inte lita på sitt folk. Han trod- lockas till synd. Men då skall du
de dem inte om något gott. Han knäppa dina händer riktigt . hårt
var rädd. Och att vara rädd är inte och säga: »Gode ·Gud, hjälp mig! »
behagligt. Han var säkert med all Och då skall du få se, att det går
sin makt en olycklig man. - mycket lättare att stå emot det onMen vår konung ,behöver inte vara da. fy om du litar på Gud, så
rädd,· för han tror på sitt folk. Och hjälper han. dig.
han vet, att vi älskar honom.
- ~Men nog måste vi alltid åter och
Om jag litar på alla människor åter -bedja: · »Gode Gud, hjälp· mig
omkring mig och riktigt · känn_~r, . att lita på dig !»

Tro utan att se.
Till ett .kristet möte hade kommit jag ser inte en enda människa. Nu
några människor, som icke trodde frågar ni varför jag säger så. Jo,
på Gud. Efter mötet sade en .: av jag är blind, och jag har.aldrig sett
dem: ·
det som ni talar om. Och om jag
»J a·g tror inte på vad prästerna nu skulle tänka likadant som denne
säga. Jag · tror inte .att det · finns , man," så skulle jag ju säga, att allt.
något evigt liv eller någon evig det. som jag inte har sett, det finns
dom. Jag tror inte heller på Gud, . inte heller. Men nu vet jag, att jag
ty jag har inte sett honom. »
.
är blind och att jag därför inte
Då sade en ·annan av åhörarna: kan se det som ni ser.»
»Mina vänner, ni påstår, att det
Den som inte tror på Gud, han
här i närheten rinner en flod. Det är andligen blind, och därför förkan inte vara sant. Ni påstår att står han ingenting av det som vi
här runt omkring växer gräs och talar om här. Men det Eviga är
träd. Det är alldeles fel. Ni säger, lika verkligt ändå, även om många
att här finns en stor skara män- människor inte ser och förstår nåniskor. Jag kan inte tro det, ty gonting av det.
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SÄDEN ÄR GUDS . ORD.
Mark. 4: F-9.

Jesus berättar om en man som sådde säd.
När ha.n sådde , föll en del . på vägen och en
del på sten_g runden och en del bland törnen.
På . sådana ställen växte det . ingenting. Men
där säden föll i god jord, där växte det och
gav rik skörd~ J~sus . talar sitt ord till oss.

Hans ord är
såsom , säden. Och han . säger om det som föll
i den goda jorden: det är de som behålla ordet · i rättsinniga och goda · hjärtan och bära
frukt i ståndaktighet.
När frestelsen kommer och vi äro svaga,
då säger Guds ord: var trofast. och stark. Då
få vi ny kraft att stå emot. ~
När bekymmer och oro kommer, då lovar
Guds ord, att vi . få bedja om hjälp att bära
allt. Då få vi frid.
När vi är trötta i vårt dagliga arbete och
trötta i kampen mot . det onda, då lyser Guds
otd över vårt liv. Då få vi glädje och frimodighet.

:. l\lå · G~d hjälpa oss att ta emot Guds ord

r

våra hjärtan.
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Konfirmanderna å Manilla.

Sittande fr. v.: Tora Hansen, Särna, Maj-Britt Pettersson, Västerås, Sonja Sundberg, Stockholm, Tea Norberg, Bjm~sås, .fröken Wiren, fru Fitinghoff, pastor Svenfors, rektor Ingvarsson, fru östh, herr Bergström, Siv Axelsson, Stockholm, Alice
Olsson, Fagersta, Delrnar Carlsson, Motala.
Stående 1. raden: Ulla-Britta Franzen, Stockholm, Evy Sandberg, Trelleborg, MajBritt Herlitz, Kristianopel, Ingrid Södergren, Rasbo, Margit Nilsson, Stamnared,
Marianne Johansson, Linköping, Siv Lindqvist, Stockholm, Doris Berglund, V. Torsås_, Elisa Månsson, Ystad.
Stående 2. raden: Jerker Andersson, Vallentuna, Jan Afzelius, Stockholm, Birger
Alfredsson, Boxholm, Harry Aron, Mora, Arne Olander, Siljansnäs, Rolf Ivarsson,
Malung, Hildegard Axen, Hälleforsnäs, Rut Ling, Linghem, Ingegärd Sundberg,
Borlänge, Anna-Greta Ris, Siljansnäs, Sigvard Pettersson, Stockholm, Lars-Olov
Rassing, Märsta, Lennart Ahström, Norrköping, Stig Persson, Väderstad, Olof
Lindgren, Dingtuna, Arne Bengtsson, Eksjö.

Hur ser jag ut 7
Hur ser jag ut? Det är för
många människor en viktig fråga
- inte minst för unga människor.
Man tycker att man är för lång
eller för kort, för tjock eller för
mager. Man tycker sig ha det eller det felet. Och man känner def
som om alla tittar just på detta.
Jag har träffat unga människor,
som förlorat sin livsglädje och sin
frimodighet vid tanken på sitt utseende. Men så får det inte bli. Vi
måste vara nöjda med att v{ara

sådana som Gud har skapat oss, ty
Gud har säkert sin mening med
allt. Liksom det finns kaktus-arter,
som växa och trivas väl i öknen,
så blir vi människor ibland skapade
så, att vi därigenom bli skyddade
och bevarade i livets besvärligheter. Det är liksom en Guds
skyddsdräkt åt oss.
Det viktigaste är ändå, att Guds
härlighet får bo i oss. Ibland kan
det hända, att man inte tänker på
att en människa rentav är ful. Hon
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Konfirmanderna

Lund.

Sittande fr. v.: Astrid Andersson, Fridlevstad, Ulla-Britt Olsson, Karlskrona, AnnaGreta Rosvall, Alcarp, Kerstin Petersson, Vissefjärda och Elly Högberg, Malmö.
Stående: Rune Johnsson, Ronneby, Urban Larsson, Billesholm, Helge Andersson,
Blentarp, Bertil Lindau, Hälsingborg, herr Hörberg, fröken Lindquist, pastor Areskog, rektor ,:i:ohnsson; Nils Nilsson, Vitaby, Henning Nilsson, Gullaboby, - Lennart
Eklundh, Karlholmsbruk, Gösta Arvidsson, Nässjö, Kjell-Erik Olsson, Lilla Harrie;
Sven Karlsson, Brötjemarlc.

Konfirmanderna

Gävie.

Sittande fr. v.: Vera
Lindberg,
Sundbyberg,
rektor Rendahl, pastor
Svennas, fröken Borgef ors, Stig Mattsson, Hässleholm. - Stående fr. v.:
Bertil Holmström, Skellefteå, Rune Hall, Karlstad, herr Lundhäll.

är så god och -renhjärtad och det
liksom strålar ut något av Guds
härlighet från henne.
En rövare i Brasilien blev omvänd till tro på Gud. Och då förvandlades även hans ansikte som
förut var härjat av synd och _last.

Till och med hans närmaste hade
svårt för att känna igen honom.
- Så kan Guds frälsning åstadkomma underverk, om vi lägger
vårt liv i Guds hand.
Efter Ernst N euman.
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Konfirmanderna

Orebro.

Sittande fr. v.: Fröken Aurell, fröken Westerlund, fru Johnsson, Maj-Britt Lindström.
Stockholm, Harriet Andersson, örebro, Aina ·Vik, Örebro, Margareta Pira, Karlskr<ina~ Ingegerd ·Mattsson, Stockholm, Els3. Näslund, Skönsmon, Betty Edvall, Stockholm, fröken Elander, fru Duner.
Stående 1. raden: Herr Holm, herr Ekmark, herr Kjell Jonsson, herr Helge Johnsson, herr Söderling, pastor Svennas, rektor Zommarin, herr Schyberg, herr Terning, herr Sondell, herr Hansson.
Stående 2. raden: Ingvar Axelsson, Lanriaskede, Lennart Ekblom, Stockholm, Kurt
Pettersson, Skultuna, Sven Lindgren, Hallstahammar, Åke Andersson, Kyrkefalla.

Att tänka på.
Mary Livingstones dagliga bön:
Herre .tag emot mig som jag är
och gör mig sedan som du vill ha
mig.
Jag klagade över att min vän
hade vackrare skor än jag. Så
mötte jag en man utan fötter. (österländskt ·ordspråk.)

ansiktet, skall du förtiga på hans
rygg.
River du ut det blänkande korset ur den svenska flaggduken, så
blir det bara en trasa kvar. Tar
du bort kristendomen ur den svenska folksjälen; så blir sv.e nskarna
ett trasigt och utfattigt folk.
(Nils Bolander.)
Att tänka väl om varandra är
Gud ser icke mellan fingrarna
bra; att tala väl om varandra är med en enda synd, men han för':"
bättre,· att handla väl mot var- · låter millioner. (Nils Bolander.)
andra är bäst.
Den som känner Jesus helt ytBedöm ej människorna enbart ligt har lätt att säga: Han är
efter deras · fel och misstag, utan bara en människa. - Men den som
framför allt efter det goda de ut- har m ö t t honom i sitt liv och
rättat.
känt hans blick i sitt innersta,
Lycklig är den som icke sörjer dömande och förlåtande, måste
över vad han saknar men som glä- falla ned i tillbedjan: Du är Krisder sig över det han har.
tus, den levande Gudens son. (Nils
Våd. du iCke kan ·säga någon i Bölander.)
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"Plan för daglig bibelläsning.
5 augusti-8 september.
.

.

Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläsning:
1) Finns här någon befallning att lyda? 2) Finns -här något
löfte att gripa tag om? 3) Vad vill Gud genom dessa ord
säga ·mig i dag?
·
. 5. 10 sönd. e. Tref. Städerna, som icke
gjorde bättring. Matt. 11: 20-24.

6. Kol. 3: 16-17. Vårt andaktsliv.
7. Kol. 3: 18-21. Vårt hemliv.
8. Kol. .3: 22 - 4: 1. Vårt arbetsliv.
9. 1 Tess. 4: 1-8. Kristi bud om renhet.
10. 1 Tess. 4: 9-12. Inbördes kärlek.
11. 1 Tess. 4: 13-18. De dödas uppståndelse.
12. 11 sönd. e. · Tref.

Gudaktighetens

Matt. 23: 1-12.
1 Tess. 5: 1-11. Väntan på Herrens
tillkommelse.
1 Tess. 5: 14-15. Vårt ansvar för
varandra.
l Tess. 5: 16-18. Varen glada och
tacksamma.
1 Tess. 5: 23-24·. Herren helge eder
- Han som är trofast.
2 Tess: 1: 2-3. Apostelns 'hälsning.
2 Tess. 2: 1-4. Varning för falsk
lära.
sken.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19. 12 sönd. e. Tref. Enkelt och ärligt
tal. Matt. 5: 33-37.
20. 2 Tess. 2: 15-17. Håll fast vid den
rätta läran.
21. 2 Tess. 3: 6-7. Undvik dåligt sällskap.
22. 2 Tess. 3: 10-12. Arbete och ordentlighet.

23. 2 Tess. 3: 16-18. Fridshälsning. :
24. 1 Tim. ·1: 15. Kristus - min Frälsare.
25. 1 'rim. 1: 17. Gud vare ära och pris.
26. 13 sönd. e. Tref. Änkans skärv.
Mark. .12: 41-44.
27. 1 Tim. 2: 1-4. Förbön.
28. 1 Tim. 2: 5-6. Kristus - min Aterlösare.
29. 1 Tim. 4: 1-5. Varning för villolärare.
30. 1 Tim. 5: 1-2. Ett höviskt uppträdande.
31. 1 Tim. 6: 6-8. Gudsfruktan och förnöjsamhet.
1. 1 Tim. 6: 9-10. Penningbegär är en
rot till allt ont.
2. 14 sönd. e. Tref. Jesus prisar sin
FadJer. Matt. 11: 25-30.
3. 1 Tim. 6: 11-12. Kämpa trons go~a

kamp.
4. 2 Tim. 2: 3-7. Var en god Kristi

stridsman.
5. 2 Tim. 2: 8-9. Tänk på Jesus.

6. 2 Tim. 2: 22-24. Sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid.
7. 2 Tim. 3: 12-15. Tröst och förmaning.
8. 2 Tim. 4: 7-8. Apostelns hopp inför
döden.

Bön efter avslutad bibelläsning: Tack) gode Gud) för att du
genom ditt heliga ord har tröstat) lärt) förmanat och varnat
mig. Hjälp mig att i dag lyda ditt ord. Giv mig en starkare
tro. Och för mig av nåd Ull det eviga livet. Amen.
AVLIDNA.
Per August Berg, Hjulsjö, Västmanland,
den 15 mars, 84 år.
Anders Lindqvist, Nora, den 2 maj, 70 år.
Josefina Amalia Eriksson, dövstumhemmet i öxnered, d. 27 maj, 79 år.
Anna Britta Andersson, Frändefors,
Dalsland, den 19 juni, 96 år.
Susanna Amanda Lindström, Eskilstuna,
d. 26 juni, 89 år.
Britta Stina Brännström, Helås, Västergötl., den 7 juli, 79 år.
Änkefru Ida Karolina Andersson, f. An- .
dersson, Dövstumhemmet, i Hovmantorp (Tofteryd) den 9 juli, 78 år.
Bror Klas · Karlsson, Malmbäck, Småland, den 14 juli, 64 år.

Hulda Rosina Gustafsson, Mjölby, den
17 juli, 65 år.
Karl Nilsson Lindström, Malmö, den 22
juli, 78 år.
Jesu kär) Var mig när
Och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr) när natten skymmer
Jesu kär) var m .i g när.
·

( Sv. ps. 520.)
De Dövstummas Kyrkoblad

utgives av Svenska Kyrkans
Diakonistyrelses Dövstumvårdsråd,

Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7.
Innehavare av utgivningsbevis:
Dövstumpastor B. G. Bvenfors.

Gudstjänster i augusti.

ö r eb r o di st r i k

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

L.

4.

Seglora kyrka på
Skansen kl. 2. De gamlas dag.
Personliga inbjudningskort utsändes.
s. 5. Hallstavik, Kyrkan kl. 5.
F. 10. Malmköping, Kyrkan kl. 4.30.
L. 11. Gnesta, Kolleke kl. 4.
M.13. Värmdö, Fredriksborg kl. 2.
L. 25 . . Eskilstuna, Klosters kyrka kl.
3.30.
S. 26. Katrineholm, Kyrkan kl. 5.30.
Stockholm,

S. G. S v en fors.

t.

L.
S.
L.
S.
L.
S.

11. Rättvik, Förs.-hemmet kl. 16.
12. Mora, Kyrkan kl. 13.
18. Falun, Kristine kyrka kl. 18.
19. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13.
25. Hofors, Kyrksalen kl. 16.30.
26. Gävle. Hel. Tref. kyrka kl. 13.
Dessa gudstjänster förrättas av komminister Lund. Undertec:Knad är under
a~gusti tjänstledig för militärtjänstgörmg. Brev kan dock sändas till min
adress i örebro.
I v ar S venn a
Slussgatan 9, örebro. Tel. 226 05.

s:

Vesslevägen 7, Alsten. T'el. 25 43 31.
VIGDA.
L u n d s d i s t r i k t.

S.

5.

Kyrkan

Vetlanda,

kl.

13.30.

Nattv.
S. 12.
S. 12.

Lund, Klosterkyrkan kl. 12.
Eksjö, Kyrkan kl. 13.15. Nattv.

(Bratt).
L. 18. Eslöv, Kyrkan kl. 18.
S. 19. · Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
F. 24. Hovmantorp, Dövstumh:t kl. 12.
L. 25. Hälsingborg, Dövstumföreningen
kL 18 (Bratt) . .
25-26. Jönköping, Rocksjövall. Idrottsgudstjänst m. m. i samband med
dövstum:rnästerka pen i allmän
idrott.
$ . 26. Kristianstad, Kyrkan kl. 13
(Bratt).
.T . 30. Lund, Blindskolan kl. 19.
S. 2/9 Älmhult, Kyrkan kl. 12.30.

c.-A.

A ·r eskog.

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.

L.

s.

s.

M.

s.
s.
0.
0.
L.
S.
S.
S.

S.

Vänersbor g s di s trikt.
4. Göteborg, Domkyrkan kl. 6.
5. Falkenberg, Kyrkan kl. 12.30.
5. Halmstad, Tallvik kl. 4.
6. Laholm, Församlingss:n v. prästgården kl. 10.
·
26. Falköping, Kyrkan kl. 12.30.
Nattv.
26. Tidaholm, Kyrkan kl. 4. Nattv.
29. Tegneby~ Kyrkan kl. 11.
29. Stenungsund, Kyrkan kl. · 4.
Nattv.
1/9 Alingsås, Kyrkan kl. 6.
2/9 Väne.rsborg, Förs.-hernmet kl. 11.
2/9 Uddevalla, Kyrkan kl. 3. Nattv.
2/9 Kungsbacka, Kyrkan kl. 12.45,
Swaren.
2/9 Halmstad, Förs.-hemmet kl. 5.30,
S-waren.
.
Hilding

B e r g f e l t.

Kungälv. Tel. 14.

Malte. Wilhelm Lindh, Ystad, ·och Inga
MlaJken Nordberg, Malmö, d. 26 maj
i V. Skrävlinge kyrksal.
Carl-Axel Gustav Pettersson, Arboga,
och Clary Ingegärd Hed, Västerås, d.
.
9 juni i Manilla kyrka.
John Evert Grönvall och Maria Karlsson
(hörande), Alvsby, d. 10 juni i Alvsby
kyrka.
Johan Linus Mauritz Karlsson och Märta
Maria Lundgren, Burträsk, d. 17. juni
i Burträsks kyrka.
·
.
Lars Nikander, Klövsjö, Jämtland, och
Elsa Mlaria Karlsson, Stockholm, d.
20 juni.
Karl Knut Sam,u elsson och Karin Eleonora Pettersson, Stockholm, d. 23 juni
i Kungsholms kyrka. ·
_P er Tore Johan Hallin, Falun, och Gunhild Margareta Lårigstföm, Alvsby, d.
23 juni.
·J onas Helmer Olsson, Los, Hälsingland,
och Elna Brita Eriksson, Ljusdal, Hälsingland, den 7 juli.
Herren Gud, som har stiftat äktenskadem nåd att besinna dess heliga
forpliktelser, och lå te sin välsignelse
vila över varje redligt äkta förbund.
p~t, ~ive

Vid
TYSTA SKOLAN, LIDINGÖ
börja nya kurser den 20 augusti.
Ett- och tvååriga kurser i sörrunad.
Valfri kurs i hushållsgöromål
en eftermiddag i veckan.

Fri undervisning, kost och logi. Obemedlade och m,indre bemedlade kunna dessutom erhålla statsstipendier.
Ansökningar insändas snarast möjligt.
Prospekt och vidare upplysningar genom
föreståndarinnan, fröken Svea Schyberg, '
·
Tysta Skolan, Lidingö I.
Tel. Sthlm 65 04 57.

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1946

