
N:r 10. Arg. 16 . December 1945 

DE DÖVSTUMMAS KYRKOBLAD 

Stilla natt, heliga natt! 
Mörkret flyr , dagen gryr. 
Räddningstimman för världen slår, 
Nu begynner vårt jubelår. 
Kristus till jorden är kommen. 
Oss är en frälsare född. 

Sv. Ps. 52 : 3. 
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HELGENS GUDSORD 
Jul. 

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; 
ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett 1 jus skina klart. 

Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, 
och på hans skuldror skall herr.adömet vila; 
och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fa
der, Fridsfurste. 

(Jes. 9: 2, 6.) 

Se, jag bådar eder en stor glädje, som skall vederfaras allt fol
ket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt eder i Davids stad, och 
han är Messias, H ·erren. 

Nyår. 

Ara vare Gud i höjden 
och frid på jorden, · 
bland människor, till vilka han har behag. 

(Luk. 2: 10, 14.) 

HERRENS NÅD är det att det icke är ute med oss, 
ty det är icke slut med hans barmhärtighet. 
Den är var morgon ny, 
ja, stor är din trofasthet. 
Herren är god mot dem som söka honom. 
Det är gott att hoppas i stillhet 
på hjälp från Herren. 

(Ur Klag. 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. ) 

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.) 

Jesus sade: »Jag är världens 1 jus; den som följer mig, han skall 
förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets lius». 

(Joh. 8: 12. ) 
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JESUSBARNET 

Vi fira jul. Vi samlas omkring J esusbarnet 
1 krubban i Betlehem. I största fattigdom föd
des han till jorden. Men han är konungen i 
Guds rike. Därför samlas vi omkring honom 
och hylla honom. Vi som upplevat de många 
ofredens år och sett så mycket lidande, vi 
skulle väl nu mer än förut glädja oss över 

Jesusbarnet. Ty Jesus kom till människorna 
för att visa dem vägen till lycka, till frid och 
glädje på jorden och till evigt liv hos Gud. 
Vi alla borde nu bättre · förstå, att vi verkligen 

behöver hålla oss till Jesus. Vi har sett, hur 
det blir, när nian icke lyder Guds bud. 

Julen försvinner hastigt. Julljusen brinna 
fort ned. Julgranen torkar och vissnar. Många 
människor glömmer också Jesusbarnet, när ju
len är slut. Men, käre vän, vill du leva ett 
lyckligt liv och vill du möta döden med fri
n1odighet, då måste du varje dag hylla Jesus. 
Du 1nåste i dina tankar, ord och gärningar 
visa, att du vill vara hos Jesus. Gör du så, 
då har du tagit emot den allra bästa julklap
pen vid Jesu krubba. 

A-g. 
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Julhälsning 
till svenskbygdernas dövstumma i Fi nland . 

Kriget är nu slut. Vi har fred. 
Men fortfarande har vi hårda tider. 
V i ha blivit fattiga. Butikernas va
ruhyllor gapar tomma. Också vår 
jul skall bliva en fattigmans jul. 

I sådana tider som nu behö·ver vi 
en Frälsare som är rik. Sådan är 
julens Herre. Han erbjuder sig till 
vår vän. 

I synnerhet vill jag sända min 
hälsning till alla ensliga och bedrö
va.de. Min vän: Jesits har inte glömt 
dig. Han vet hur sorgset du har 
och hur ensam du är. Han förslår 
dig så väl) ty han har också vari t 

utan hem) och han v ar fattigare än 
du. Men nu sitter han vid Faderns 
högra sida i malet och härlighet. 
Nu är han rik. Nu kan han välsig
na dig. Och han vill göra detJ så 
att också du blir rik} att också du 
får en dyrbar gåva. Om ditt hjärta 
är renat i Jesu Blod) då kan du icke 
längre vara bedrövad) utan din själ 
prisar Gud. Ty du vet : jag är Guds 
barn och Gud ä"lskar mig! Denna 
gåva 1vill Jesus skänka dig. Då 
skall du hava jul) då skall du hava 
glädje och frid. 

L. A. Paunu. 

En julafton i Sachsenhausen 
Av pastor Olaf A. Digre, biträdande präst vid dövstumkyrk an i Trondheim. 

Den tolfte julen i koncentrations
lägret Sachsenhausens långa och 
dystra historia närmade sig. Varje 
år ha tusentals inspärrade männi
skor tänkt att det skulle bli den 
sista julen där inne bakom de änd
lösa murarna och taggtråden. Men 
åter och åter blev de besvikna i sitt 
hopp. Många tunga år hade de till
bragt där, skilda från hemmet och 
sina kära. Månader hade långsamt 
blivit till år. Och det ena året hade 
fogat sig till det andra i en rad, 

som aldrig syntes ta slut. Man viss
te, att de där hemma väntade och 
hoppades. Det var bra att de inte 
visste, hurudant det egentligen var. 
Breven hem måste alltid innehålla 
några ord om att allt var utmärkt, 
även om man låg i fe ber på över 
fyrtio grader. Dock - hoppet om 
att en gång måste befrielsens tim
me komma var orubbligt. »En 
gång får vi säga» som det stod i en 
sång, som man i hemlighet sjöng: 
»Hem, mitt hem, du är åter mitt. » 



För tusenden blev det också varje 
år den sista julen. Men på ett an
nat sätt än de hade hoppats. Döden 
kom till sist som befriaren från 
sjukdom och svält. 

Nu var det alltså jul igen. För 
några av oss norrmän var detta den 
tredje eller t. o. m. den fjärde julen 
på detta sätt. Några köldgrader 
och ett tunt snötäcke över den sto
ra samlingsplatsen och de ändlösa 
raderna av baracktak gav en viss 
vinterstämning. Fångar från skogs
arbetena hade rest en stor julgran 
på den plats där galgen brukade 
stå. Med alla sina tända ljus gav 
det oss ett litet intryck av julstäm
ning mitt i allt eländet. Men det 
förde också med sig en stark på
minnelse om vår egen jul långt där 
i norr i våra egna hem. Vi kände 
det så bittert att vara i fångenskap 
i främmande land långt borta från 
allt som vi hade kärt. 

En glädje var det dock, att vi 
norrmän fick ta emot julhälsningar 
och paket hemifrån. V ad visade 
inte dessa paket av kärlek och of
fervilja. De där hemma i Norge 
hade oss i sina tankar och sände 
oss det bästa, Kanske det enda av 
det lilla de hade av goda ting. Det 
kom mat, kläder, böcker, julpryd
nader och julljus. 

För mig blev det en bråd tid med 
att lämna alla julpaketen till de 
sjuka norr~ännen på sjukhuset.· 
Där låg omkring 3.000 man, varäv 
150 från Norge. Glädjen var stor, 
när jag kunde komma med ett pa
ket hemifrån till de sjuka lands
männen. Det gav glädje i en mörk 
och trist tillvaro. Men alla de sju
ka från andra land, som ingenting 
fick hemifrån, måste vi också hjäl
pa så långt det var möjligt. Det var 
förbjudet att hjälpa dem, men hav
regryn, smör, ost och korvsmugg
lades in i stora mängder. För alla 
dessa uttröttade och lidande blev 
det en obeskrivlig glädje att få nå
got extra till jul. För många blev 
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det nog den sista glädjen de fick 
här i världen. Särskilt minns jag 
en hollän.dsk sjukvårdare, som bad 
om hjälp åt alla sina landsmän, som 
hade kommit från tukthuset i Son
nenburg i ett eländigt tillstånd. De 
fick mycket gott från våra svenska 
Röda-korspaket. Läkare och sjuk
vårdare hjälpte till med fördelning
en. På det sättet kunde vi ge hjälp 
åt många. De sjuka norrmännen 
delade också sina paket med dem 
de låg tillsammans med. 

Ute i det stora lägret, där vi i allt 
var 27.000 man från 25 olika natio
ner, var det stor brådska på kväl
larna efter arbetstiden. Baracker
na skulle prydas. Några ryssar, 
som arbetade ute i skogen, kom in 
med en mängd julgranar och gran
ris, som delades över hela lägret. 
Allra mest glädje väckte det på 
min barack, då en norrman fick en 
liten julgran fullt färdigklädd i ett 
paket från Norge. Den hade bar
nen sänt till far. 

Vi norrmän sände ett förslag till 
lägerledaren om hur vi tänkte fira 
julafton. De fyra prästerna skulle 
börja med att läsa julevangeliet. 
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Men alltsammans förbjöds. På sjuk
huset läste vi ändå julens glada 
evangelium på norska för de sjuka 
av många nationer. 

·Julaftonens morgon kom alla de 
26 holländska, polska och norska 
prästerna tillsammans. Den äldste 
av oss, en holländare, läste - un
der stor fara att bli upptäckt -
julevangeliet på sitt eget språk och 
talade därefter på tyska. Den stun
den glömmer jag aldrig. Senare 
gick de fyra norska prästerna till 
sjukhusets olika avdelningar och 
höll korta julandakter vid sjuk
sängarna, där det var möjligt. På 
kvällen samlades alla de 2.000 norr
männen i sina baracker runt vac
kert prydda bord, 400 i var barack, 
och åto gemensamt det vi hade 
mottagit till jul. Vi satt tätt sam
manpackade. Platsen var alltför li-

ten, men till sist blev det sittplats 
åt alla. Vi började med att sjunga 
några julpsalmer. Senare vågade 
någon sig till att läsa egna dikter, 
som uttryckte vad vi kände den 
kvällen. Annars hade man inte lust 
att samtala. Vi åto i tysthet. Vi 
kände att detta var den tyngsta 
kvällen på året för oss. Tankarna 
gick ständigt hem. Längre fram på 
kvällen drog sig några tillbaka till 
sin säng och satte sig · att läsa jul
brevet hemifrån omigen. Andra låg 
med ögonen slutna och var långt 
borta i tankarna - hemma hos de 
sina i Norge. Men timmarna gick 
fort. Klockan blev tio, och utifrån 
den tomma samlingsplatsen ljöd lä
gerklockans tystnadssignal - så 
som det gjo.rt de tusen kvällarna 
förut. Julafton 1944, den sista i 
Sachsenhausen, var till ända. 

Glädjen. 
Sammandrag av predikan vid föreningsledarekursen på Riis av S. G. Svenfors. 

Joh. 15: 10-11. 

»Om I hållen mina bud så för
bliven I min kärlek1 liksom jag 
har hållit min Faders bud och 
förbliver i hans kärlek. - Detta 
har jag talat till eder för att min 
glädje skall bo i eder, och för att 
eder glädje skall bliva fullkom
lig. » 

Om jag skulle fråga människor 
jag möter, vad de tänker om Jesus, 
vad de tänker om kristendomen och 
kyrkan, så finge jag många olika 
svar. 

Några skulle säga: Kyrkan -
nej, där är så tråkigt. Prästen 
tecknar alltid om detsamma -
synd och synd. Nej, då går jag 
hellre ut oc}l har rpligt med kam
rater. 

Många andra svarar: Kyrkan -
ja det är en så stor hjälp för mig 
i mina sorger. I Guds hus måste 

jag tänka på annat. Där är jag nä
ra Gud. A;ll oro får jag skjuta un
dan. Jag får kraft att bära svårig
heterna. Det är en glädje att få 
möta Gud. 

Jesus har inte kommit för att 
göra vårt liv svårt och tråkigt. 
Minns ni, vad som var det första 
människorna fick höra om-honom? 
»Se, jag bådar eder stor glädje». 
- Och här i texten: »Detta har jag 



Atbördskommitten arbetar på 
Riis. 

Dövstumvårdsrådet har tillsatt 
en kommitte som skall utarbe
ta en ordbok över det svenska 
åtbördsspråket. Kommitten har 
varit samlad på Riis till sin 
första arbetsvecka i början av 
oktober. På bilden ses från 
vänster: Rektor Zommarin, 
Fröken Fondelius, Pas tor 
Svennas, kommittens sekr., 
överste Hallberg, Pastor Sven
fors , Fröken Abrahamsson. 

talat - för att eder glädje skall 
bliva fullkomlig». - .Den som tror 
att Jesus gör livet tråkigt, han 
misstar sig. 

Men varför finns det då så myc
ken sorg? - För några månader 
sedan träffade jag en flykting från 
Norge. Jag frågade: »Vad är svå
rast där nu?» - »Mycket är be
svärligt - mat - kläder - men 
värst är förlusten av friheten. När 
friheten försvann, då blev allt dys
tert. » 

Friheten är något värdefullt. 
Men vad är då frihet? - Många 
tänker: om jag gör som jag själv 
vill, då är jag fri. Och så tänker 
man detsamma om Gud. Jag bryr 
mig inte om att lyda Guds vilja. -

Varför har Gud givit oss sina 
bud? För att plåga oss? Tänk på 
en far och mor. De måste förmana 
sina barn, ty de älskar dem och vill 
deras bästa. Likaså Gud: han vill 
att vårt liv skall bli gott och fyllt 
av glädje. 

När du bryter mot Guds bud, gör 
du synd. Och synden är en stark 
makt. Den som börjar ljuga, han 
ljuger åter. 0ch åter. Den som är 
falsk, den som lever i otukt ... har 
svårt att :sluta. Jesus säger sant: 
Den som gör synd, han är syndens 
träl - slav. Den som syndar blir 
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en slav under synden. Kanske får 
han litet roligt i början, men så 
kommer sorgen - säkert. 

Du minns hur det var hemma hos 
mor. När du varit olydig kändes 
det obehagligt. Men när du bad 
mor om förlåtelse, då kom glädjen 
tillbaka. - Det är precis detsamma 
med Gud. När du beder om förlå
telse, då blir du åter glad och fri-
modig. _ 

Den glädje synden ger, är en 
falsk glädje. Men när Gud får fräl
sa oss och då vi göra hans vilja blir 
glädjen äkta. 

Jesus talar om villkoret för den 
sanna glädjen: »Om I hållen mina 
bud». - Jesus själv lydde sin Fa
der. Och han ägde en glädje, som 
aldrig försvann. Och han fick kraft 
att bära även det svåraste. 

Jesus lovar oss detsamma. Lyder 
vi Gud, då skall glädjen bo i våra 
hjärtan - stanna kvar för alltid. 

Du vet hur roligt vi ibland kan 
ha med våra vänner - några tim
mar. Sedan är det slut. - Men vi 
längtar djupast efter en sådan 
glädje, som förbliver. En sådan 
glädje vill Jesus ge oss. 

Han vill giva. Men han tvingar 
oss inte. Vi ha fritt val. Visar du 
bort honom, då är felet ditt eget. 

Jesus ger dig vad du bäst behö-
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ver: frid och glädje. Tar du emot 
det, så vet jag; att du aldrig ångrar 
dig. Men visar du bort honom, så 
blir ditt hjärta fyllt av oro. 

Käre vän. Jesus älskar dig. 'Tag 
emot hans kärlek, och du vinner 
en glädje som aldrig försvinner. 

Amen. 

Bibeln böckernas bok 
Föredrag vid ungdomskursen på Riis av Bernh. Lund. 

Det finns många böcker i vår tid. 
Och varje dag kommer det nya böc
ker. Det ser ibland ut, som om det 
skulle bli översvämning av böcker. 

Men det blir ingen översvämning. 
De flesta böcker försvinner nämli
gen ganska snart. När en bok har 
blivit ett år gammal, är det inte 
många människor som läser den. 
När en bok har blivit tio år gam
mal, har man vanligen glömt den. 
Det är knappast någon som frågar 
efter den. 

Det finns några få böcker, som 

ha blivit hundratals år och mera 
och ändå kunnat intressera män
niskorna. De ha kallats litteratu
rens pärlor. Men det finns bara en 
bok, som är tusentals år gammal 
och ändå alltjämt är den mest lästa 
boken i världen. Det är Bibeln, som 
därför har fått namnet »Böckernas 
Bok». 

Bibeln är delvis 3000 år gammal. 
Det gäller t. ex. om de 5 Moseböc
kerna, som härstammar från Mo
ses. Han levde omkring 1300 år 
före Kristus. Böckernas innehåll 



har berättats från far till son munt
ligen i 400-år. Sedan nedskrevs det 
och bevarades i handskrifter. När
mast i ålder kommer böckerna av 
profeterna Amos, Hosea, Mika och 
J esaja, som skrevos omkring 750 
år före Kristus. Den yngsta boken 
i Gamla Testamentet är Daniels
boken, som skrevs 165 år före 
Kristus. 

Den äldsta boken i Nya 1resta
mentet är Pauli första brev till 
Tessalonikerna, som skrevs om
kring år 53 - alltså endast 20 år 
efter Jesu död. De yngsta böckerna 
äro Uppenbarelseboken från om
kring år 95 och 2. Petri brev från 
några år senare. Först om ytterli
gare 100 år yar dock hela Nya 
Testamentet samlat. Och först från 
omkring år 400 finnes hela Bibeln 
samlad. 

Lika märklig är den historia, som 
Bibeln sedan får. Det var ju inte 
fråga om en bok, som var billig att 
köpa och lätt att få tag på. Man 
skrev av den för hand och det var 
ett oerhört arbete att göra en enda 
avskrift. Men den spreds i alla fall 
i tusen tals och åter tusen tals av
skrifter i flera hundra år. 

Omkring år 1450 · konstruerade 
tysken Johan Gutenberg den första 
tryckpressen - en av historiens 
mest revolutionerande uppfinning
ar. Gamla Testamentet trycktes 
första gången år 1488 och Nya Tes
tamentet år 1514. Nu öppnades all
deles nya möjligheter att få Bibeln 
spridd. Det visar också fortsätt
ningen. 

Goda böcker brukar ibland över
sättas från det språk på vilka de 
äro skrivna - originalspråket -
till andra språk. Det har hänt med 
en del svenska böcker också. Det 
finns någon svensk b_ok, som har 
översatts till ett trettiotal andra 
språk - en enastående framgång 
för en bok. Men Bibeln har över
satts till omkring 1000 olika språk 
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och kan nu läsas av 7/10 av jordens 
befolkning. 

En bra bok är lättsåld. Den 
trycks i många upplagor och exem
plar. Greve Folke Bernadottes bok 
»Slutet» har gått ut i 95 000 exem-· 
plar. Det är så vitt jag vet det 
största antal exemplar en svensk 
bok har fått. Men under normala 
tider före kriget trycktes Bibeln 
årligen i 12 miljoner exemplar. 

Det finns inte någon bok, som 
kan jämföras med Bibeln. Men vad 
är det för märkvärdigt med Bibeln?' 
Svar: Den innehåller Guds ord. Vad 
menas med det? Svar: Liksom or
den visar en människas tankar och 
hjärtelag, så uppenbarar Bibeln 
Guds tankar och hjärtelag för oss. 
Läs Bibeln och du lär känna Gud! 
Läs Bibeln och du lär också känna. 
dig själv. Det är som att se sig i 
en spegel. Man ser, hur man är och 
hur man borde vara. Bibeln ger 
klarhet om Gud och klarhet om mig· 
själv - den ger klarhet om livets 
mening och mål och om vägen till 
målet. Det är livets viktigaste frå
gor, som den ger svar på - frågor 
som följer oss hela livet. 

När den bekante engelske för-· 
fattaren Walter Scott låg på sin 
dödsbädd, bad han en dag sin lille 
son ta fram boken åt honom. »Vil
ken bok, pappa?» frågade gossen. 
»Det kan inte bli fråga om mer än 
en bok, Bibeln», kom svaret. Om 
en döende människa ber om Bibeln, 
det förvånar oss kanske inte. Vi 
förstår, att det är den end~ bok, 
som kan hjälpa oss i dödens stund. 
Men den är också boken, som kan 
hjälpa oss att leva. Den viktigaste 
frågan inför döden, det är frågan, 
hur jag har det med Gud. Men det 
är också den viktigaste frågan in
för livet. Går jag till Bibeln med 
den frågan, får jag svar därpå. Jag 
får hjälp också att komma i ett 
rätt förhållande till Gud. 

En gammal kvinna gick i kyrkan 
varje söndag. En söndag, just när 
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llon kom hem från kyrkan, gick 
bygdens förnämste man förbi. Han 

~:stannade för att skämta med henne. 
Han frågade: »Vad sade prästen 
·idag?» Den gamla tänkte efter en 
stund och svarade: »Jag tycks ha 
_glömt det.» Mannen fortsatte: 
»Vilken text talade han över då?» 

:Den gamla tänkte efter igen och 
·-·svarade: »Jag tycks ha glömt det 
också.» Då sade han: »Men vad 

.skall det tjäna till att gå i kyrkan 
·.Och höra Guds ord, om man glöm
.mer det, innan man hunnit hem 
igen?» Men den gamla kvinnan 

.-svarade: »Se på den här väven, 
som jag har lagt ut på snön till 
·blekning. Det faller regn på den 
ibland och regnet går strax igenom 
,-0ch försvinner. Det ser inte ut att 
betyda något. Men i själva verket 
·blir den renare och vitare för varje 
gång. Så är det också med mig, 
·när jag hör Guds ord. Jag är för 
-gammal för att behålla i minnet, 
vad jag hört. Men det är inte för
gäves ändå. Jag känner, att mitt 

hjärta blir renare och vitare för 
varje gång.» 

Som det var för den gamla kvin
nan, så är det alltjämt för oss alla. 
Man blir renare i hjärtat av att 
höra Guds ord - man får ljus och 
glädje och kraft genom att läsa Bi
beln och gå i kyrkan. 

En annan bok läser man vanligen 
en gång och sedan lägger man un
dan den. Bibeln bör man läsa om 
och om igen. Samma ord har nå
got nytt att säga i livets skilda 
situationer. 

Tänk om vi skulle förlora Bi
beln!- Det vore en oersättlig för
lust. Äro vi förresten värda att få 
behålla den? Man kan förlora den 
genom tvång. Men man kan förlora 
den också därigenom, att den blir 
en tillsluten bok, som. man inte för
står, därför att man inte har lärt 
sig att umgas med den. Det går så 
med en gåva som försummas, att 
den förlorar sitt värde. Skulle det 
gå så för oss, ha vi mörka tider att 
vänta. Än är det inte försent att 
bruka Böckernas Bok! 

Vår aftonpsalm på Riis. 

För en tid sedan träffade jag en 
av de många, som var med på Riis 
i somras. Hon berättade, att hon 
varje kväll brukade läsa psalmen: 
»Så går en dag än från vår tid ... » 
(Sv. ps. 434). Hon hade lärt den 
utantill vid våra aftonböner på 
-Riis. Så började · vi tala om den 
psalmen, och hon frågade efter 
några ord, som hon inte riktigt 
förstått. 

Jag var glad åt att hon fråga
de. Det händer nog ofta att vi -
både hörande och dövstumma -
läser och sjunger psalmer utan att 
riktigt ha tänkt på om vi förstår 
innehållet. Det kan vara nyttigt att 
tänka igenom en psalm ibland. Nu 
har jag gått ett par dagar ·och tänkt 

på den här psalmen, och nu skall 
jag tala om vad jag tänkt på. 

»Så går en dag än från vår tid 
Och kommer icke mer.» 

Vi tycker nog att ett människo
liv är ganska långt. Och ändå be
står det av bara en rad korta da
gar, som försvinner så fort, den 
ena efter den andra. Och den dag 
som tar slut i kväll, den kommer 
aldrig tillbaka. När vi tänker på 
det blir vi stilla och allvarliga. 

»Och än en natt med Herrens frid 
Till jorden sänkes ner. » 

När dagen är slut kommer nat
ten. Mörkret och stillheten liksom 



»! sommarens soligµ da
gar» - var det en härlig 
vilotid på Riis. 

sänker sig ner över jorden. Det är 
meningen, att också friden skulle 
sänka sig ner i våra hjärtan. Vi 
behöver friden efter dagens arbete 
och oro. 

Men det är inte säkert, att nat
ten ger oss frid. Kanske har vi 
bekymmer, som vi nästan glömt 
bort under dagens arbete - i nat
tens stillhet kommer de tillbaka 
och plågar oss, och vi känner ingen 
frid. Eller samvetet börjar ankla
ga oss och påminna oss om att vi 
syn at den dagen och många da
gar förut. Och när samvetet an
klagar oss, då känner vi ingen frid 
i hjärtat. Eller kanske är vi rädda 
för att dö. 

»M n Du förbliver den Du var 
0 H rre, full av nåd.» 

Endast Herren Gud kan ge oss 
verklig frid. En gång, när vi var 
små barn, tog Gud emot oss i Do
pet, och Han älskar oss fortfaran
de lika mycket, Han är fortfaran
de lika full av nåd och godhet. Om 
vi b känner vår synd inför Honom 
-0ch b r om förlåtelse, då vill Han 
förl ta vår synd och ge oss frid. 
Han vill ge oss kraft att bära våra 
sorg r och bekymmer, och Han vill 
befria oss från vår oro och vår 
fruktan för döden. 

; Och våra nätter, våra dar 
Du t cknat i Ditt råd. » 

Det är inte »Slumpen» eller 
:.>>ödet» som bestämmer över vårt 
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liv, utan det är Gud. I sitt »råd», 
sin plan för världen, har Gud ock
så bestämt, hur många nätter och 
dagar vi ska leva på jorden . . Ofta 
förstår vi inte alls Guds råd, vi 
tycker att Gud handlar så under
ligt, men vi får lita på att Gud 
förstår allting mycket bättre· än 
vi. 

»Trygg i Din vård jag lämnar mig, 
När solen från oss flyr , 
Och gladligt skall jag prisa Dig, 
När dagen åter gryr.» 

Ett litet barn är ute och leker 
i solskenet. Men när kvällen kom
mer och solen går ner, då springer 
barnet hem till Mor och överläm
nar sig i Mors vård för natten. 
Barnet vet, att när Mor tar vård 
om barnet och när barnet lyder 
Mor, då kan det vara tryggt. Men 
Mor vet att hon inte alltid skall 
kunna skydda sitt barn mot allt 
ont. Därför lär Mor sitt barn att 
knäppa händerna ·och överlämna 
sig i Guds vård. Och hela livet får 
vi fortsätta att bedja, att Gud tar 
hand om oss varje dag och varje 
natt. Då kan vi vara trygga på 
kvällen; och nästa morgon, »när 
dagen åter gryr», kan vi vara gla
da och tacka och prisa Gud för 
den nya dagen. 

»Men om det stilla dödens bud 
I denna natt jag hör. 
Det är min tröst, att Din, o Gud, 
Jag lever och jag dör. » 
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Ingen av oss vet hur många da
gar vi har kvar att leva på jorden. 
Den som är gammal och sjuk tän
ker kanske ofta på att han snart 
måste dö - men också den som är 
ung och frisk kan vara nära döden. 
Vi som var med på Riis i år fick 
en påminnelse om detta: Där gick 
ibland oss en ung kamrat, frisk 
och strålande - en tid efteråt fick 
vi höra, att hon var död. Ingen 
av oss vet vilken dag som blir vår 

sista dag här på jorden. Men om 
vi tänker på det, måste vi då inte 
alltid vara oroliga och sorgsna? -
Nej, om vi tillhör Gud och litar på 
Honom och lyder honom, då kan 
vi vara trygga och glada, även om 
Gud bestämmer, att vi måste dö 
snart, kanske i natt. Ty då tar Gud 
vård om oss också när vi dör och 
leder oss genom döden till sin him
mel. 

Karin Malmer. 

Goda människor. 
Mor gonbön vid föreningsleda rkursen p å Riis av Karin M almer. 

I brevet till sina vänner i Filippi 
(Fil. 4 : 8) skriver aposteln Paulus, 
att de ska tänka på allt som är 
sant och rätt, allt som är rent, vac
kert och gott. Och i ett annat brev 
(Ef. 5: 3) skriver Paulus, att de 
kristna inte ska tala om det som 
är ont och fult. Och Luther säger, 
när han vill förklara det åttonde 
budet, att vi ska tänka och tala väl 
om alla människor och »tyda allt 
till det bästa». 

Varje dag ser vi mycket gott och 
vackert men också mycket ont. Vi 
läser i tidningarna om det myckna 
onda och hemska ute i världen, och 
vi ser mycket ont runt omkring 
oss. Och när vi ser och hör och 
läser något ont och fult, då blir vi 
ofta intresserade och vill veta så 
mycket som möjligt. Och sedan går 
vi och tänker på det onda, som vi 
sett eller hört berättas om, och när 
vi möter en annan människa, då 
berättar vi alltsammans för henne. 
Och då växer det ondas makt mer 
och mer både i vårt eget hjärta 
och runt omkring oss. 

Det finns människor som gör 
tvärt om. De är inte så intresse
rade för det onda, utan de älskar 
allt som är gott och vackert, och 
de upptäcker genast allt gott och 
vackert i världen. De tror alla män-

niskor om gott, och de liksom loc
kar fram allt det bästa hos andra 
människor. Det är lätt att vara 
snäll och god tillsammans med dem. 
Om de ser något ont och fult hos 
en annan människa blir de bedrö
vade och försöker hjälpa den män
niskan att bli bättre, men de talar 
inte med andra om hennes fel. De 
talar bara om allt gott och vacker t , 
och så växer det godas makt i de
ras hjärtan och i världen runt om
kring dem. 

Vi har lätt för att tro allt gott 
om våra vänner. Och Far och Mor 
vill gärna tro gott om sina barn. 
Om de ser att barnen har fel, så 
sörjer de, och de talar inte gärna · 
med andra människor om barnens 
fel. Om en man och en kvinna äls
kar varandra, då ser de allt vac
kert och gott hos varandra. Ibland 
säger man, att »kärleken är blind». 
Men det är fel: kärleken ser bra, 
ty kärleken ser allt det vackraste 
och bästa. Men om två människor 
blir ovänner och börjar hata var
andra, då blir de blinda, ty då ser 
de endast allt ont och fult hos 
varandra. 

Vi vill nog alla bli människor, 
som tänker och talar väl om var
andra och som hjälper det goda att. 
växa på jorden. Men det är inte 
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JV!issionsflyget. 

D e nor islrn missionssällskapen har sänt ut sitt första flygplan för transport av 
missionäl' L' Ull och från de olika missionsfälten. Den första turen avgick från 
Br omma n 17 nov. med 16 passagerare, däribland 10 norrmän, med Madagaskar 
som mål. ~är l n g ick över Amsterdam- P aris- Marseille- Rom- Aten- Kairo
Addis Abb a Ull Dar es Salam på Madagaskar. Planet fördes av t rafikflygaren 
Car l-Gustaf von o ·en. 

Missionssäll k , p0n skall inköpa ett eget flygplan som b eräknas göra 15 i·esor per 
år och b eforch'< 60 nordiska missionärer t ill och från sina verksamhetsfält. 

lätt att bli en s 0 n god människa. 
Vi måste öva o s i att tänka på 
allt gott och vack rt, så att vi inte 
får tid över att tänka på det onda. 
Vi måste också försöka lära oss 
att förstå andra människor. V ar 
och en har sina svårighet er och si
na frestelser, och om vi förstår 
varandra, så kanske vi inte dömer 
så hårt och obetänksamt. 

Men framför allt måste vi bedja 
Gud, att Han förvandlar våra hår
da, kalla hjärtan och hjälper oss 
att älska de människor som vi mö
t r. Vi måsle bedja så varje dag, 

ty liksom ogräset i trädgården 
växer upp om och omigen, och lik
s om damm och smuts ständigt 
kommer tillbaka i våra hem, på 
samma sätt växer också synden 
upp i vårt hjärta om och omigen. 
Varje dag måste vi bedja om för
låtelse för våra onda, stygga tan
kar och ord och bedja om hjälp att 
bli bättre. Och då skall Gud till sist 
göra våra hjärtan rena, varma och 
kärleksfulla, så att vi inte kan an
nat än tänka och tala väl om alla 
människor och tyda allt till det 
bästa. 
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God ]uL och 

Gott nytt år 

tillönskas alla .Kyrkobladets läsare! 

C. Å. Areskog H. Bergfelt, G. Bratt 

]. Lodin, L. A. Paunu, I. Svennas 

S. G. Svenfors. 

_________ _ ______________ _ ___________ _) 

VIGDA. 
Karl Gustav Hugo Gustavsson, Göte

borg, och Elsa Inga-Britta Berggren, 
Stockholm, den 27 oktober. 

Nils Gunnar Valdemar Persson, Lund, 
och Elise E:ristina Margareta Johans
son, !dala, vigda i Lund den 14 no
vember. 

Ture Alvar Nilsson, Hässleholm, och 
Svea Beata Ljungström, Bromölla, 
vigda i Hässleholms kyrka den 17 
novemb~r. 

Hans Olov Vallin, Godegår d, och Ast
rid Karolina Fröjd, Tidesrum, öster
götl. den 25 nov., i Tidesrurns kyrk a . 

Allan Folke Nilsson och Gerd H ulda 
Karlsson, Malmö, den 8 dec. i S :t 
P etri k yrka i Malmö. 

Gustav Robert Carlström och Margit 
Elsa Maria Andersson, Götebor g , den 
8 dec. 

Karl Erik Alfred P ettersson (Visby) 
och Ingrid Margareta Bengtsson, H a 
galund, den 8 dec., i Solna k yrka . 

Stur e Bertil Konstantin Florbrant 
(Mör kö) och Karin Elise Löv (höran
de), Stockholm, den 9 d ec. i Mörkö. 
H erren Gud, som har st iftat äkten-

skapet, _qive dem nåd att besinna dess 
hel iga förpliktel ser , och l åt e sin v älsig
n efae v ila över v arje r edli gt äkta för
bund. 

AVLIDNA. 
Anna Björk, Rättvik , den 3 okt., 82 år. 
Karl Albert Segerhammar, Stavsnäs, 

Upland, den 31 okt., 76 å r . 
Per Johan Pettersson, Tierp, den 7 nov., 

73 å r. 
Frans Gustaf Ander sson, Fredr iksdal, 

Småland, den 7 nov. , 86 år. 
Anders Peter Viström, Linköping, den 

25 nov., 70 å r . 
Gud Faders Son av himmelrik 
Blev här en gäst på ,iorderik, 

REDOVISNING 

för insamliµg av kuponger och pengar 
till julfester för dövstumma i Finland. 

Insamlat: 
Stockholm ... . . . .... . ...... . . . 
Upsala ...... . .... . . . . . ...... . 
Eskilstuna . . .... ....... .. . .. . . 
Nor rköping ........ . .... ... .. . 
Linköping . ... . . ... .. . . . . . ... . 
Kil ....... . ....... . ........ . . . 
Arvika ...... . ...... . . . .. .... . 
Götebor g .. .. . . .. .... . . .. . ... . 
Lunds distr ikt (Hovmantorp, 

Tranås, Jönköping, Malmö, 
skolorna i Växjö och Lund) .. 

Enskilda personer ... .. . ...... . 

Br ist 

46 :-
32:15 
15:15 
20:25 
10:-
18:44 
26 :56 
60:-

176 :-
28 :50 

433 :05 
28 :45 

Kronor 461:50 

Inköpta varor: 15 kg. kaffe, 60 kg. bit
socker, 30 kg. str ösocker, 300 kg. ve
t emjöl, 20 kg. smör , 10 kg. torrmjölk, 
1h kg. kardemumma, 1 kg. russin 

413:10 
Rabatt från affären . . . . 13:10 400:
Fraktkostnader . . . . . . . . . . . . . . . 61 :50 

Kronor 461: 50 
Stockholm den 10 dec. 1945. 

S. G. S v e n f o r s. 

Granskat och riktigt befunn et : 
Ernst Nylander Rut Brinkman . 

I nsam lingen f ortsätter. D e som vill 
hjälpa till att glädja de dövstumma i 
Finland kan sända pengar och kuponger 
till prästerna. 

Att för a oss från .fämmerns dal 
Till evig frö.id i him l ens sal. 
Ara vare Gud! 



Plan för daglig bibelläsning. 
1 j anuari- 9 februari. 

Försök svara på följande frågor vid din dagliga bibelläs- -
ning: 1) Finns här någon befallning att lyda? 2) Finns här 
något löfte att gripa tag om ? 3) Finns här något annat, som,_ 
Gud vill säga mig. i dag? 

1. Nyårsdag en. F rälsarcnamnet . Luk. 
2: 21. 

2. J es. 54: 10. Herrens nåd förbliver . 
3. J s . 55: 6- 7. Vänd om till Gud. 
4. J es. 57: 15. Herren kommer till den 

ödmjuke. 
5. J es. 58: 10. Hjälp din nästa, så får 

du hjälp av Gud. 

6. •rrettondedag Jul. Betlehems stjär
na. Matt. 2: 1-12. 

7. Jes. 60: 1- 3. Guds folks härlighet. 
Jes. 61: 1-2. Herren skall frälsa 
sitt folk. (Om profetians fullbordan 
lä ses den 16 jan.) 

9. J es . 62: 11. Ja, Herren skall san
n r lio-en frälsa sitt folk. 

10. J . 63: 7. Herrens nådegär:b.ingar. 
11. J s. 65 : 17- 19. Guds folk skall 

jubla och fröjda sig. 
12. J s . 66: 13. Herren tröstar de sina. 

13. 1 sönd. Trett. J esus v id 12 års 
dld r i t m,pl et. Luk. 2: 42- 52. 

14. Luk. 3: 21- 22. Jesu dop. 
15. Luk. 4: ,14_ J esus besegrar fres-

telserna . 
16. Luk. 4: 16- 21. J esus är den som 

- profeten J saja t a lade om (se 8 
jan.). 

17. Luk. 4: 2 32. J esu makt och 
myndighet. 

18. Luk. 5: 1- 9. D n som gör efter 
Jesu ord, har f amgång. 

19. Luk. 5: 18- 2 ·. J sus hjälper i all 
nöd. 

20. 2 sönd. e. Trett. B r öllopet i Kana . . 
Joh. 2: 1-11. 

21. Luk. 5: 27-32. Jesus _kallar syndare·; 
att följa honom. 

22. Matt. 5: 1- 12. Vilka äro saliga?_ 
23. Matt. 5: 17-18. Guds lag. 
24. Matt. 5: 23-25. Försonlighet. 
25. Matt. 5: 27-28. Aktenskapsbrott:_ 
26. Matt. 5: 31- 32. Skilsmässa. 

27. 3 sönd. e. Trett. En stark t r o. Matt::.. 
8: 1-13. 

28. Matt. 5: 44---48. Bed för din ovän._ 
29. Matt. 6: 9-15. Jesus lär oss att _ 

bedja och att förlåta varandra. 
30.- Matt. 6: 25-33. Utan bekymmer. 
31. Matt. 7: 1- 2. Döm icke. 
l. Matt. 7: 7:._11. Gud hör våra böner._ 
2. Matt. 7: 12. Hur skall jag göra mot_ 

andra människor? 

3. 4 sönd. e. Trett. J esus stillar stor - 
men. Matt. 8: 23- 27. 

4. Matt. 7: 13- 14. Se till , att du g år 
på den rätta vägen. 

5. Luk. 7: 11- 16. Jesus är starkare· 
än döden. 

6. Ordspr. 1: 7- 10. Den först åndige· 
fruktar Gud och undflyr synden. 

7. Ordspr. 3: 3- 7. Förtrösta på Her
ren. 

8. Ordspr. 10: 2- 3. D en ogudaktige 
skall dö. 

9. Ordspr. 10: 6- 7. D en r ättfärdige 
får vä lsign else. 

Bön efter avslutad bibelläsning: Tack gode Gud, för att du-. 
r; nom di tt hel iga ord har tröstat, lärt, förmanat ooh varnat-
1nig. Hjälp mig att i dag lyda di tt ord. Giv mig en starkare 
tro. Och för rni g av nåd till det eviga livet. A men . 

FöRELASNI NGAR : 

B or länge, Järnvägshot llet, den 5 ~ian . 
lcl. 15. F ru Vilma R nn r : »Slutet fö r 
H< ~ n aste världskriget och f redspr oble
rn n ». 

Mora, P ensionat Solh m, den 6 jan. 
ld . 13. Samma föreläsning. 

Frälsningsarmen .iu l f est er. 

St.ock holrn, Gustav Vasa Förs.-sal, 
VilHlmannag. 63, d. 28/12 kl. 7. - Göt e-

borg, Postg. 55, Annandagen kl. 3. - 
Borås, Kungsg. 46, d. 30/12 kl. 3. -
V änersborg, Gasverksg. , den 13/1 kl. 3 . . 

De Dövstummas Kyrkoblad 
utgives av Svenska Kyrkans 

Dif;ikonistyrelses Dövstumv1lrdsråd, 
Jakobsbergsgatan 17, Stockholm 7. 

Innehavare av utgivningsbevis: 
Dövstumpastor S. G. Svenfors. 
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Gudstjänster i dec. o. jan. 

S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t. 
D ecember. 
Juld. Stockholm, Jacobs Kyrksal, 

Jacobsg. 2, kl. 7 Julotta. Ps. 55. 
D äreft er kaffe å dövstumföre
n ingen. 

Juld. · Stockholm, Storkyrkan kl. 1. 
Psalmer: 63: 1-3, 60, 53 (516 ), 
55: 3- 4. 

L. 29. Katrineholm, Kyrkan kl. 3. 
S. 30. SödertäZ.je, Kyrkan kl. 1. 
Januari. 

. T. 1. 

T. 3. 
s. 6. 

L. 12. 
s. 13. 
T. 15. 

L. 19. 

s. 20. 
L. 26. 
s. 27. 

Stockholm, östermalmskyrkan 
kl. 1. Psalmer: 466: 1- -5 (412), 
463: 5 (408), 66, 470 (-). 
Hal:stavilc, Kyrkan kl. 5. 
Stockholm, Maria kyrka kl. 1. 
P salmer : 69: 1- 2, 68: 1- 2, 
68: 4- 5, 69: 3. 
V'isby, Förs.-huset kl. 7. 
V 'isby, Domkyrka n kl. 1. 
Stockholm, Konfirmanderna kl. 
7.30. 
Stockholrn, Matteus kyr k a kl. 6. · 
Fest för gamla. 
B r oby kl. 6. 
Västerås, Domkyr kan kl. 3 .30. 
Arboga, H el. T ref. Kyr k a kl. 1. 

S. G. S v en f o r s. 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

Syster K arin besöker: 
Eskilstuna, Klosters Förs.-hem, d . 13 

jan. kl. 1. 
Södertälje, Förs. -hemmet d. 27 jan. kl. 1. 

Adr.: Hägerstensvägen 221 n. b., Asp
udden. Bud kan sändas genom tel. 
45 16 66. 

Lunds distrikt. 
December. 
S. 23. Kristianstad, Kyr kan kl. 13. 
S. 23. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 13 (Bratt). 
Juld. Malmö, Dövstumför . k 1 . 7.30. 

Julotta. 
0. 26. Lund, Klosterkyrkan kl. 12. 
S. 30. Malmö, V. Skrävlinge kyrksal 

kl. 16. Därefter julfest. 
Januari. 
T. 3. Hovmantorp, Dövstumhemmet 

kl. 12. Julfest. 
S. 6. Hässleholm, Kyrkan kl. 13. 

Därefter julfest. 
S. 13. Hälsingborg , Mar ia kyr k a kl. 

15.30 (Bratt) . 
S. 20. Väx jö, Domkyrkan kl. 13.15. 
S. 27. Ystad , Kyrkan kl. 13. 
S. 27. Jönköping, Kristine kyrka kl. 

13 (Bratt). 
T. 31. Lund, Blindskolan kl. 19. 

S. 3/2. Västervik, Kyr k a n kl. 13. N att
· vard. 

0. - A. Ar e skog. 
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. 
T.. 25. Göteborg, Domkyrkan kl. 9. 
Januari. 
T. 1. Göteborg, Domkyrkan kl. 4. 
S. 6. Kungälv, Kyrka n kl. 1. 
S. 6. Alingsås, Förs.-hemmet kl. 6. 
S. 13. Vänersborg, Förs.-hemm. kl. 11. 
S. 13. Uddevalla, Förs.-hemmet kl. 3. 
S. 20. Skövde, Kyr k an kl. 1. 
s .. 27. Skara, Förs.-hemmet kl. 11.30. 
S. 27. L idköping, Förs.-hemm et kl. 3. 
S. 3/2. T idaholm, Förs.-hemm. kl. 11.30. 
S. 3/2. Falköping, Förs.-hemmet kl. 5. 

H i l d i n 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. 
D ecember. 
S. 23. Kumla, Kyrkan k l. 16. 
Juld. ö rebro, N. Förs.-hemmet kl. lJ. 

Därefter samkväm. 
Juld. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13 

(Lund ) . 
L . 29. Kristinehamn, Kyrkan kl. 18. 
S. 30. Filipstad, Kyr kan kl. 1'J,. 
Januari. 
L . 5. Färila, K yrk a n kl. 16. 
S. 6. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12.30. 

Nattvard. 
L. 12. Gävle, Förs.-afton. 
S. 13. Gävl e, Dövstumskolan kl. 10. 

Barngudstjäns t. 
S . 13. Gävl e, H el. T ref. kyrka kl. 14. 

N a ttvard. 
L. 26. H edemora, Förs.-hemmet kl. 16. 
S. 27. Borlänge, Förs.-hemmet kl. 13. 
S. 3/2. Söderhamn, Kyrkan kl. 14.30. 

Nattvard. 
0. 6/2. K arlskoga, P astorsexp. kl. 19.30. 

Ivar S ven n as. 
Slussga tan 9, Örebro. Tel. 226 05. 

Härnösands distrikt. 
D ecember. 
0. 26. Sundsvall, Kyr k a n kl. 2. 
T. 27. Sollefteå, Kyr kan kl. 1. 
F. 28. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 1. 
L. 29. Umeå, Kyrkan kl. 12. 
S. 30. Skellefteå, Kyrkan kl. 1. 
M. 31. Älvsbyn, Kyr kan kl. 5. 
J a nuari. 
T. 1. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1 . 
S. 6. östersund, Kyrkan kl. 1. 

Jo e l Lod in. 
Moliden . 

Nästa nummer utkommer den 1 feb
r uari. 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1945 


