N:r 6.

-

Arg. 5.

Augusti

19~ I
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KYRKO BLAD

Ho le.

J esus botm· en sjuk vid Betes da .

Han helar dem som hava förkrossade hjärtan
-Och deras sår förbinder han.
(Ps. 147: 3)

'------ - - ---11

Vill du bliva frisk?
(Läs Johannes ev. 5: 1-14!)

»Då J esus fick se mannen, där han låg,
, och fick 11eta, att han r edan lång tid
hade varit sjuk, sade han till honom:
_)Vill du bliva -fris'k?'»
(Joh. 5: 6.)

man-

Nä.r vi läsa 'i vår Bibel om '
nen vid Betesda, är det som om vi
besökte ett stort sjukhus. Vi se
många sjuka människor, många lidande och trötta, många av sjukdom och nöd förtvivlade människor. Och i sista versen· få vi förklaring på allt, som vi se i detta
lidandets hus. Kristus säger till
den förut sjuke mannen: »Se, du
har blivit frisk. Synda icke härefter, på det att icke något värre
må vederfaras dig!» Därför att
synden kommit i världen, därför
finns det så mycket lidande och
nöd. Men Gud vare tack, vi få
stå i lidandets hus med vår hand
i Jesu hand. Då behöva vi icke
vara förskräckta. Ty Jesus kan
och vill hjälpa.
Vi äro alla syndiga människor.
Synden vill fördärva vår själ, liksom ofta en svår sjukdom bryter

I].ed ·människokroppen. Synden är
stark. Själva kunna vi icke besegra den. Men liksom Jesus kom till
den sjuke mannen i Betesda, kommer han nu till dig och frågar :
»Vill du bliva frisk? Vill du, att
din själ skall leva öch icke fördärvas av synden?» Vad svarar du?
Vill du, så låt Jesus undervisa dig,
hur du skall leva! Endast Han
kan hjälpa dig. Ty Han giver dig
syndernas förlåtelse. Och har du
syndernas förlåtelse, så får du också liv, evigt liv och salighet. Jesus
gör din själ frisk. Och vid Jesu
sida få du sedan vandra till ett
land,. där ingen gråt finns, där
sjukdom, nöd och sorg äro för alltid borta.
Kom, o Jesu, bliv mig när,
låt mig bli va, .där du är !
Amen.

Det · eviga livet.
När drottningen av Saba en
gång besökte kon ung Salomo, och
hon såg all hans prakt och härlighet och hörde hans vishet, utropade hon: »Du har mycket mera
vishet och rikedom än jag förut
hört talas om. Jag trodde icke vad
man sade, förrän jag själv kom
och med egna ögon fick se det.
Saliga äro dina män, saliga äro
dina tjänare, som alltid få stå inför dig och höra din vishet.»
Det som drottningen av Sa.ha
fick se hos konung Salomo, det var

mycket underbarare än hon förut
hört talas om eller kunnat tänka.
Men det som en kristen människa
en gång skall få se, om hon låter
Herren Kristus rädda hennes själ,
och hon får komma in i Guds himmel, det är tusenfalt härligare än
man här på jorden kunnat ana
eller tänka. »Vad intet öga har
sett och intet öra har hört, och vad
ingen människas hjärta har kunnat tänka», sådant är det eviga
livet hos Gud, vår Fader i Himmelen.

Minnessten över Dövstumpastor Blix~
Den 22 juni 1929 avled plötsligt
dövstumprästen i Femte distriktet,
Hilding Blix. De dövstumma i
distriktet ville gärna hedra hans
minne.
De samlade därför in
penga.r till en minnessten. På 5årsdagen av Pastor Blix' död var
stenen färdig och upprest vid hans
grav på Ytterlännäs kyrkogård i
Ångermanland. På eftermiddagen
den 22 juni detta år hölls en andaktsstund vid graven.
Sedan
psalm 73: 4 sjungits, talade dövs,tumpastor C.-Å. Areskog från
Örebro och nedlade en lagerkrans
med blågula band, på vilka det
stod: »I tacksamt minne bevarad»
och >>Från dövstumma vänner· i

Femte distriktet». Han frambar
också en hälsning från alla dövstumma i Värmlands och Örebro
län. Efter bön och psalm 113 : 4, 5
sjöng en kör några sånger. Därefter talade en broder till Pastor
Blix, läroverksläraren Carl Blix,
och tackade alla, som hedrat minnet av dövstumpas.tor Blix.
På den enkla, men vackra· stenen, som är huggen i gråbrun
ölandsmarmor, står det:
Dövstumpl'ästen Hilding Blix
* 3.11 1881 t 22.6 1929
Dövstumma vänner
i F emte distriktet
reste . vården.

TACK!

{f)tt

varml lack till alla dö~a, som genom sma gdvor" .

ve lat hedra r:faslor Jlilding J?> lix minne J
Jrån J{ifda, f1lfa f3ena och r:f{arin
1

JcJfix..

Räddad.
I ett hem fanns det många fina
och dyrbara tavlor. På väggen
hängde också ett telegram, som
var inramat liksom de andra tavlorna. De, som bodde i huset,
tyckte att tavlan med telegrammet
var det allra dyrbaraste, de ägde.
På telegrammet stod det bara ett
ord, och det var: »RÄDDAD!»

Alla i huset hade en gång varit
mycket oroliga. Skeppet, som Far
seglade på, hade lidit skeppsbrott
och gått · under. Då förstår vi,
varför telegrammet var så värdefullt för alla hemma! - Mycket
mera värdefullt är det att hava
räddat sin själ. Tänker du på
det?

Ordspråk.
Vad du kan göra i dag, uppskjut
icke tills i morgon.
I dag röd, i morgon död.
Nöden är den bäste läromästaren.
VIGDA.
Karl Oskar Johansson, Eskilstuna, och
Sanny Gustava Nordström, Umeå, den
23 juni 1934.
•
H erren Gud, som har sfiftat äktenskapet, give dem lycka och välsigne lse
till deras viktiga förening!
AVLIDNA.
Änkefru Lisa Berg, f. Nils-dotter, Söderhamn, död i Södertälje de.n 2 maj,
78 år.

Stor i orden, feg i hjärtat.
Man skall icke kasta sten i den
brunn, ur vilken man druckit.
Tro ger bröd, otro ger nöd.
Karl Leonard Jansson, Gunnilbo, den
3 maj, 48 år.

Selfrid Teodor Karlsson, Stockholm,
den 15 maj, 74 år.
0 glädje förutan like,
0 ljuv liga frid och ro
I himmelens sälla rike,
Där dina utvalda bo!
Så · lär oss, o Gud, försaka
All viärldens lust för Dig;
Ja, lär oss att bedja, och vaka.
Bliv när oss e'vinnerlig !
(Sv. Ps. 663: 8.)

Gudstjänster.
F ö r s t a d i ·s t r i k t e t.
AUGUSTI.
Lörd. 18. Visby, F<5rsamlingssalen kl. 7..
Sönd. 19. Lärbro, Kyrkan kl. 11.
Sönd. 26. Vånga, · Kyrkan kl. 12,30.
Sönd. 26. Norrköp,ing, Hedvigs Kyrka
kl. 3,30.
Månd. 27. Gnesta, . Frustuna Kyrka kl.
1,30.

SEPTEMBER.
Lörd. 1. Västerhaninge, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Sönd. 2. Lidingö, Kyrkan kl. 4.
S. G. S v en f o r s,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. .Ålsten 13 31.

Gotland. Sönd. den f9 aug. utfärd till
Lärbro med gudstjänst i Kyrkan kl. 11,
varefter dagen tillbringas på Pavalds
gård.
·

F e m t e d i s t r i k t e t.
AUGUSTI.
Sönd. 19. Örebro, Dövstumskolan kl. 10.
Sönd. 26. Kopparberg, Kyrkan kl. 1.

SEPTEMBER.
Sönd. 2. Kumla, Kyrkan kl. 12,~;o .
Sönd. 9. Arvika, Församlingshemmet
kl. 1.
Sönd. 16. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1,rn.
C a r l-Ä k e A r e 8 k o g,
Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 78.

Föreläsningar.
F e m t e d i s t r i k t e t.

Torsby, Församlingshemmet, sänd. den:
12 a ug. kl. 11. Rektor Zommarin : »Vårt
dricksva tten5'.
Karlstad, Församlingshemmet, sönd.
den 12 aug. kl. 5. Rektor Zommarin. ~.
»Vårt dricksvatten» ..

Gustaf Lindströtns Boktr., Sthlm Hl34-

