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ett torn, som skulle räcka ända upp
till himmelen. Det var Babels torn.
Men allt arbete nyttade till ingenting.
Matt. 1: 21.
Man kunde visst icke på någon ?&dan
För rråpga IO.JO år _sedan levde eT:l.
väg komma till Gud. Det var sorr,i en
man, !Jom hade gjort orätt mot sin ·dröm alltsammans. Då man valJnade
fanns ingenting. Man var fång�n på
fader och sin broder och därför måste
fly bort till främmande land. En af
jorden såsom förut. Stegen höll ;inte,
ton, då han var mycket trött av vand
ell�r man orkade inte gå upp.
: -;,,
ringen, lade han sig att sova på mar
Men ändå, Jakobs dröm; �et v,�r en
ken med endast en sten under sitt
sanndröm. Det dröjde länge i.nnan
huvud. Och hafl ·hade en dröm, som
drömmen blev verklighet. Men -då ti
var mycket underba1�. Han såg en
den var fullbordad, blev stegen'"-'verk
stege rest ända upp till himmelen och
ligen rest. Icke sådan som Jak�b ha
Guds änglar gingo upp och ned på
de drömt den. Icke så som människor
hade tänkt sig. Men så som Gu.d hade
den, och högst därupp'e satt Gud själv
Och Gud talade till ·honom och sade:
tänkt. Gud själv kom hit ned ti)l jor
»Tag! ä1:·�Herr
� en, din fader Abraham
den. Han föddes såsom ett barn. Då
Gud och Tsaks Gud. Det land, där
Jesus föddes, da öppnades vägen till
dv ri1u ligg1."r vill jag giva åt dig och
Gud. Ty Jesus själv är väge�. D en
dina efterkommande.» Och Gud sade.
började i Betlehem och leder 0ss till
att' Han ville vara med honom och
Gud. Och Guds änglar fröjdade sig
.
g(;)ra hans liv r,ikt.och . lyckligt. - Det
över
människornas
frälsning
och
var; ];>ara en dröm, men mannen fick ' sjöngo: »Ära vare Gud i höjden och
t.röst och. hjälp· genom den, då han
frid på jorden.» Och där samlas from
hade. det ·1nycket svårt, ty han såg i
ma herdar och vise män och alla för
drömmen 'ett tecken, ett löfte från
stå, att nu är Guds löfte fullbordat.
Gud.
Nu är människornas längtan efter Gud
Vi- känner alla väl den mannen.
icke omöjlig:. $ud _själv talar genom
Han hette Jakob. Vi minns honom
sin Son och ·:g�ger :·Du arma_-männi
från Bibelns berättelser. Han hade
skobarn, som' endast ser ett stört mör
handiat orätt och måste fly bort' från
ker, nu må du glädjas och, ·fröjdas,
sitt hem. Men jag tror vi alla måste
ty nu har det sanna ljuset ·.kommit.
säga· så om oss själva: vi äro flyk
Jesus,, d
_ in Frälsare, är född. ·
tingar.· Vår· synd gör att vi måste fly
Det ·är jillens ga,mla och �qock all
från. Guds fade�shem. Och- därför är
tid - i\x:a evangelium,·. detta .ängelens
vårt liv likso�- en vandring .i en öl�en,
ord: » e iai�åqar �der en �tor gläd
där vi ej ,kunna finna något hem för
je, ty i dag är Frälsaren född».
..våra själ�r.. Men vi längta efter att en
»Ty så älskade Gud världen, att Han
g-ång;· åter finna värt rätta hem hos
utgav ?in enfödde Son, för att var och
Gud.
en. som· tror på honorri, icke, skall för.
En gång för mycket: läng� •sedan l" gås, utart hava evigt liv».
ville människorna göra sig en 'väg til�
Gud give Eder alla en god jul med
.
Guds himmel, och därför byggde. de _frid . 9�h glädje!
Du skall giva honom namnet
Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk från deras synder.
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»Vadhelst i bedjen i �itt namn,
det skall jag göra»
Jesu ord i Joh. 14: 13.

Jag

0

har· en gång· lästen saga om en

l.'.

�:.·.

�

trollkarl, som ägde en underbar ring,
som han låriade ut till de människor,
som han. tyckte bra om. Och den rin
�cn Jrnnäe giva stor rikedom.
Om
.

� ...

man satte den på sitt finger och vred
tänka på, att Jesus aldrig sagt, att vi
skola få allt vi bedja om. Bönen är
den ett varv runt, så fick man allt,
icke någon slags trollring. Utan Je
som man då önskade. sig.
En sådan ring skulle nog många ·sus säger: »Allt vad i bedjen om i
mitt namn». I mitt namn, det betyder
mfoniskor önska sia nu till det nya
att vi· bedja liksom Jesus själv bad,
året. Tänk, då kunde man få allt man
ville. Om du önskade nya kläder, eller . alltid i lydnad för sin Fader. T. ex.
i Gets�mane: »icke som .jag vill, utan
mycket pengar, eller god hälsa - jag
såsom Du vill». Jesus visste väl, att
behövde bai-a vrida på ringen; och ge
nast fick du allt. Ja, då kunde det
Gud förstod bättre än vi, vad som är
säkert bliva ett gott nytt år, som vi
bäst fo.r oss.
Om jag beder så som Jesus själv
·nu fä börja
Nej, det är inte säkert. Ty då kan
har lärt oss, då blir allt till det bästa,
ske det går dig som det gick i den
och jag själv kan bli till glädje och
gamla sagan. Alla människor, som
välsignelse för andra. - Det är ett
fick låna trollringen, blevo 'mycket
gott ·och dyrbart löfte,_:som Gud ger
olyckliga. Först blevo de mycket lata,
oss, då vi börja ett r)ytt. ·�r ..
ty de behövde ju inte arbeta. Och se
»Vad han tar och· 1vad han . giver
dan blevo de tröga att tänka, ty de
amme Fader han förbliver,
behövde· ju inte tänka och grubbla.
Och hans mål är blott det ena:
Och aldrig blevo de nöjda, ty de ville
Barnets sanna väl allena.»
alltid åter och åter få något nytt. Och
Och så få vi komma ihåg Jesu
så blevo de högmodiga, ty· de tyckte
.löfte . till oss alla: »Se jag är med
att alla andra människor.voro fattiga·'
"
Eder alla dagar intill tidens ä'.nda».
och simpla.
ch de kunde också göra
Då kunna vi med glädje 'hälsa det
andra människor olyckliga, ty allt ont
nya året. Och så bedJ�· vi: Gud give
de önskade mot sina ovänner, det blev
oss alla ett gott nytt.,.å:r J ,
som de ville. - Och allt gjorde, att
d� blevo mycket olyckliga. Först när
Jesu,, låt mig städse börja
I Ditt namn allt vad jag gör,
riuge,n Jämnad s tillbaka återkom lyc
Att jag måtte framgång spörja
kan. och glädjen.
ch så sluta som jag bör.
Om vi människor finge allt av Gud,
Kom', o Jesu, bliv mig när,
som vi själva ··nska, då tror jag vi ble
Låt mig bliva, där du �r !
ve mycket olyckliga. Men nu � ll vi
-
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Vigde:

Axel Leonard Persson, Sunne, och Sofia
Margareta Kjärman, Katrineholm, den
8 nov.
Sven Albert Axelsson, Enstaberga, och Em
ma Lovisa Nilsson, Svärta, den 6 dec.
Avlidne:

Viktor Emanuel Lilja, Västerås, den 9 nr.v.
64 år gammal.
Ernst Johan Karlsson, Aspudden, den 30
nav. 49 år gammal.
J estts sade: Jag är iippståndelseti och livet.
Den som tror på mig, han skall leva, om
han än dör; och var och en som lever och
tror på mig, han skall aldrig någonsin dö.
Jon. I I: 25-26.
*

Helgens gudstjänster i Stockholm.

Juldagen kl. 2 i Storkyrkan. Annandag Jul kl.

z

i· Engelbrektskytkan.

Nyårsclagen kl. 2 i Östermalmskyrkan.
Trettondedagen kl.

�

i Maria Kyrka.

Julfest�r i �tockholm.

Dövstumföreningen. Trettondedagen
i Manilla Gymnastiksal.

kl. 4

Frälsningsarm�n m.ånd. den 29 dec. kl.. 7 em.
i Krigs-skolan,·· Skeppareg-atari 820
K. F. U. K., Brunnsg. 3, · tiscL- den· 13 jan.
kl. 7.30 em. Julbild�r_, julbe,rättelser och
·
·
julbön.

Å Dövsturriföreningen i Stockholm. Före
läsning sönd. den 1 febr. kl. 7.30 e. m. av Doktor
Kurt Kaijser över ämnet: Om hälsa och sjukdom.
Onsd. den 11 febr. föredrag med skioptikon
bilder över ämnet: Kristendomsförföljelserna i
romerska riket.
K. F. · U. K.

Stockholm.

Samkväm hålles tisd. den 17 febr. med
föredrag av Pastor Nils Dahlberg om "En
resa i Egypten" med skioptikonbilder
Norrkoping.

Sönd. den 4 jan. Gudstjänst i Hedvigs
Församlingshem kl. 2.30. Därefter Döv
stu�föreningens julfest
Annandag Jul kl. 3 em. Frälsningsarmens
julfest å Expeditionen, Tunnbindareg. 1 I.

Sönd. den 8 j an. kl. l1.30 hålles föreläs·
ning i KyrksaleR av Pastor Svenfor
över ämnet : Häxeriet och häxeriproces�
serna.
Samma dag kl. l em. Gudstjänst i Dom
kyrkans Andreaskor, varefter Dompros
ten och Fru Carlsson inbjuda till kyrk
kaffe i Domprostgården.
Motala.

Sönd. den 1 l febr. kl. 3 em. Dövstumsför
eningens julfest i Blåbandsföreningen
med föreläsning av Herr Eskil Eklund.
Visby.

Västerås.

Söndagen den 4 jan. kL 4,
mens julfest.

Månd. den 5 jan. kl. 4 em. Frälsningsar
mens julfest i Lokalen Badhusg. 6.

·

Frälsningsar

Efter Gudstjänsten i Domkyrkan sänd.
d. 22 febr. kl..2,30 hålles samkväm i Stads
husets Kyrksal.
Enköping.

Lörd.. den 31 jan. efter gudstjänsten inbju
des till kyrkkaffe i Ko'mmu
" nistergården.
*

Komtwunikationerna · från
min bostad :

Stockholm

till

Spårvagnslinje 15 från Norra Bantorget
-till slutstationen i Sundbyberg. Därifrån
Esplanaden, över Bällsta Bro och Lancls
vägen till Bergsvägen 2.
Omnibuslinjen 63 från . Kungsbroplan var
je helt timslag t. o .m. kl. 3 (lördagar
t. o. m. kl. 12)- samt därefter en kvart för
och en kvart över varje helt timslag. Håll
plats: Bergsvägen.
Omnibusslinjen
Stockholm-BrommaFlysta från Norra Bantorget (gul buss)
kl. lI.30, 12.15,1, r.45, 2.30, 3.15, 4 samt
därefter varje halvtimme. Hållplats: Bergs
vägen.
Tel. Bromma 170.

S. G.

Linköping.

Sönd. den 4 jan. kl. 4 em. Dövstumsför
eningens julfest i Ordenshuset

.

Efter Gudstjänsten i Domkyrkan sön<l.
den 25 jan. hålles samkväm i Församlings
salen. Därvid äger föreläsningsanstaltens
år•smöte rum samt föreläsning av Pastor
Svenfors över ämnet: Göta Kanal, ett
hundraårsminne. Skioptikonbilder.

Svenfors.

*

Med detta 'nummer följer: "Gud-tjänster
för Dövstumma", "Litteratur för Dövstum
ma", "Julen 1930".
•

