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. . DE DÖVSTUMMAS

KYRKOBLAD

"Allt har han väl beställt."
(Mark . 7 :37)

Kristus oeL den dövstumme.
(Läs i Bibeln Markus evang. 7: 31-37.)

Vi läste om, att Kristus en gång
mötte en man, som var döv och
nästan stum. Kristus ville hjälpa
alla människor; Han var snäll mot
alla. Vi komma ihåg, att Han botade många sjuka och uppväckte
många döda. På samma sätt gav
Han nu den ·dövstumme mannen
både hörsel och talförmåga. Kris- .
tus kunde göra människorna friska. Men detta var icke det viktigaste. Jag tror säkert, att alla,
som äro sjuka, bli mycket glada,
om de plötsligt bli friska. Men
Jesus har själv sagt en gång :
»Vad hjälper det en människa, om
han vinner hela världen, men förlorar sin själ!» - Vår själ är det
dyrbaraste av allt. Den är mera
värd än silver eller guld, ja, den
är mer värd än hela jorden med
all dess rikedom. Och synden vill
förstöra vår själ. Synden vill taga
själen ifrån oss. När vi icke kunna stå emot det onda, när vi göra
synd, då blir vår själ sjuk och behöver hjälp. Och den hjälpen kan
endast Jesus Kristus själv giva
oss. Man har ofta kallat Honom
för »själens store läkare».. Gud
sände sin Son, Jesus Kristus hit
ned till jorden för att rädda oss,
för att giva oss evigt liv: »Så älskade Gud världen, att Han utgav

sin ende son, på det att var och en
som tror på Honom, icke skall förgås, utan hava evigt liv». Kristus
giver vår själ evigt liv, om blott
vi älska. och tro på Honom.
I vår bibeltext läsa vi, att människorna blevo mycket förvånade,
när Jesus botade den dövstumme.
Och Jesus förbjöd dem att tala om
det. »Men ju mer Han förbjöd
dem, dess mer förkunnade det.»
När en läkare botat en människa
från någon sjukdom, då blir den.
människan mycket glad. Hon vill
gärna tala om det för andra. Vi
förstå lätt, att människorna gärna.
ville tala med varandra om Jesus.
och allt vad Han gjorde. Likaledes och ännu mer, när Kristus.
räddar våra själar, vilja vi omtala.
det för andra, så att också de kun-·
na få hjälp av Honom. Så spri-·
des kristendomen ut över världen,
ut till hedningarna, som icke förut
veta något om Gud och Kristus.
Och så kunna också deras själarbliva räddade och få evigt liv.
Vi bedja: Herre, hjälp oss att
lyssna till Ditt ord och göra det
som är rätt! Kom till oss och giv
oss alla det eviga livet!
Amen.
A-g ..

"Gud är alltid med mig!"
Marta hette en tolvårig liten
flicka. Hon bor i Indien och hade
blivit mycket sjuk. Det var en
hemsk sjukdom, som kallas s.p etälska. Marta blev förd till ett
sjukhus för spetälska människor.
En dag kom en främmande man
på besök. Han gick omkring i
sjukrummen och talade med alla
de sjuka. Han kom också till

Marta. Han talade med henne om
Bibliska historien och bad henne
berätta om de tio spetälska. Se-dan frågade han henne: »·V ilken.
sjukdom har du själv?» Flickan.
ville icke svara, men till sist sade
hon: »Jag är spetälsk». Då frågade de.n främmande mannen :·
»Tror du då, att Jesus älskar dig
också?» - Marta lyste upp av

Arets konfirmander å Manilla.

glädje. »Ja!» sade hon. - »Men
varför har Jesus då låtit dig bliva
så sjuk?» frågade mannen. »Åh, det är bara för en liten kort
tid; framdeles i himmelen skall
jag icke vara sjuk i spetälska»,
sade Marta.
Sedan den tiden har Marta vuxit
och blivit stor och konfirmerats.

Trollels
Det berättas i en gammal saga
om en kvinna som var på väg till
kyrkan, där hon skulle stå brud.
Där väntade hennes brudgum och
där skulle brudkronan sättas på
hennes huvud. Men på vägen till
kyrkan blev hon av trollen lockad
in i ett berg. Och trollen hade en
spinnrock, på vilken man kunde
spinna guldtråd. »Sätt dig och
spinn>>', sade trollen; »all den guldtråd som du spinner får du själv
behålla. Och när du har spunnit
så mycket du vill ha, då får du
gå.» - Och kvinnan blev mycket
glad och satte sig att spinna. Hon
spann en timme, och hon spann
två. Högen av guldtråd växte. Men

Hon är fortfarande mycket sjuk
och har ofta svåra smärtor, men
ändå är hon glad. I hennes ansikte kan man s.e något av Guds
frid, och om man frågar henne,
hur hon har det, säger hon glad :
»Tack, Gud är alltid med mig!»
(Ur tidn. »Sarnaritanem>.)

spinnroeL.
hon blev inte nöjd. Hon satt kvar
och spann tills solen gick ned. »Å,
jag stannar väl här också i morgon>>, tänkte kvinnan, »jag hinner
nog till kyrkan ändå.» - Och hon
satt kvar och spann också nästa
dag. Men hon blev inte nöjd. Och
dag efter dag gick, månad efter
månad, år efter år, hon spann och
spann - aldrig fick hon nog. Hennes hår blev grått, hennes rygg
blev böjd, hennes fingrar blevo
krokiga, men hon satt som fastväxt vid spinnrocken med guldtråden. Aldrig kom hon att möta
sin brudgum. Aldrig fick hon kronan på sitt huvud.
Så har det gått för många män-

niskor. De voro en gång på väg
till Gud och hos honom väntade
dem livets krona. Men så blevo
de förtrollade, världen fick makt
över dem, nöj ena fick makt över
dem, pengarna fick makt över dem
- och aldrig fingo de nog, och
till sist blevo de gamla och grå.
Aldrig kommo de till Gud, som
förgäves väntade på dem. Aldrig

GUDSTJÄNSTER.
F ö r s t a d i s t r i k t e t.
Augusti.
Sönd. 20: Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Månd. 21: Frustuna, Kyrkan kl. 1,30.
Tisd. 22: Ljusterö, Kyrkan kl. 2.
Lörd. 26: Valdemarsvik, Kyrkan kl.
4,30.

Sönd. 27: Norrköping, Hedvigs
samlingshem kl. 11.
Sönd. 27: V ånga, Kyrkan kl. 2.

För-

eptemher.
Fred. 1: Norrtälje, Kyrkan kl. 1.
Lörd. 2: Västerhaninge, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 3: Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Sönd. 3: Lidingö, Kyrkan kl. 4.
Lörd. 9: Norberg, Kyrkan kl. 4,30.
Sönd. 10: Eskilstuna, Församlingshemmet kl. 11,30.
Onsd. 13: Stockholm, Dövstumföreningen kl. 8.
Lörd. 16: Finspong, Slottskapellet kl.
4.
Sönd. 17: Linköping, Domkyrkan kl. 2.
Månd. 18: Kisa, Kyrkan kl. 11.
Lörd. 23: Katrineholm, Kyrkan kl. jll.
Sönd. 24: Nyköving, S :t Nikolai kyrka
kl. 1,30.
Lörd. 30: Enköping, Kyrkan kl. 2.
Oktober.
Sönd. 1:
Sönd. 1:
Lörd. 7:
Lörd. 7:
Sönd. 8:
Sönd. 8:
Lörd.
Sönd.
Lörd.
Sönd.

14:
15:
21:
22:

Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Södertälje, Kyrkan kl. 4,30.
Torpa, Kyrkan kl. 11,30.
Mjölby, Kyrkan kl. 2.
Motala, Församlingshemmet
kl. 10,30.
Vadstena, Klosterkyrkan kl.
1.
Köping, Kyrkan kl. 4.
Västerås, Domkyrkan kl. 1.
Sala, Kyrkan kl. 12,30.
Uppsala, Domkyrkan kl. 3,30.

F e m t e d i s t r i k t e t.
Augusti.
Sönd. 27: Arvika, Församlingshemmet
kl. 1.

fingo de livets krona. De förlorade
sin själ.
Akta dig, att inte världen får •
makt över dig, så att du glömmer
Gud för allt vad världen har att
ge dig, och du .så förlorar din själ
och förlorar livets krona, som väntar dig hos Gud. »Vad hjälper det
en människa, om hon vinner hela
världen, men förlorar sin själ.»
(Matt. 16: 26.)
September.
Sönd. 3: Örebro, Norra Församlingshemmet kl. 11.
Sönd. 10: Kopparberg, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 17: Kumla, Kyrkan kl. 12,ao.
Sönd. 24: Kristinehamn, Kyrkan kl.
1,30.
Oktober.
Sönd. 1:

Örebro, Norra Församling hemmet kl. 11.
Sönd. 8: Filipstad, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 15: Glans hammar, S. Jakob on
kl. 1.
Sönd. 22: Kil, Järn vägshotellet kl. 2.
Sönd. 29: Kopparberg, Kyrkan kl. 1.
Ni0vember.
Sönd. 5: Örebro, Olaus Petrikyrkan
kl. 1. Nattvard.
Sönd. 12: Nora, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 19: Kumla, Kyrkan kl. 12,30.
Sönd. 26: Kristinehamn, Kyrkan kl.
l,30.
OBS.!
Gudstjänsterna komma för
framtiden endast att kungöras i
Kyrkobladet, icke å särsk. lista. (Nästa nr utkommer omkr. den 15 oktober.)
FöRELÄSNINGAR.
Stockholm den 10 sept. kl. 7 ,30 å Dövstumföreningen, herr 0. Matthes:
»Om handelsvägarna förr och nu».
Eskilstuna den 10 sept. efter gudstjänsten i Församlingshemmet, red. Fondelius: »Ur civilisationens historia».
Motala den 17 sept. i Församlingshemmet, dövstumlärare H. Zommarin :
»Djuren i skogen».
Nyköping den 24 sept. i V. församlingssalen kl. 11,30, dövstumlärare H. Zommarin: »Finn Malmgren».
Undertecknads bostads adress: Vesslevägen 7, Ålsten. Spårvagnslinje 12 från
Tegelbacken till Ålstens Torg. Därifrån
går man örnbogatan-Åsbacken-Vesslevägen. Vid besök är bäst att för ·t
låta efterhöra pr telefon, om jag träffas. Tel. Alsten 13 31.
S. G. Svenfors.

Gustaf Lindströms boktr., Sthlm f933

