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Jesus och de tio spetiils ka m iinnen .

Din tro · har frälst dig.

!..----~------11

Den ende tacksamme.
Då Jesus var stadd på sin färd
till J erusalem, tog han vägen mellan Samarien och Galileen. Och
när han kom in i en by, möttes
han av tio spetälska män. D essa
stannade på avstånd och ropade
och sade: »Jesus, Mästare, förbarma dig över oss». När han fick
se dem, sade han till dem: »Gån
och visen eder för prästernm). Och
medan de voro på väg dit, blevo
de rena. Och en av dem vände tillbaka, när han såg att han blivit

botad, och prisade Gud med hög
röst och föll ned på sitt ansikte
för Jesu fött er och tackade honom.
Och denne var en samarit. Då
svarade J esus och sade: »Blevo
icke alla tio gf orda rena? Var äro
de nio? Fanns då ibland dem ingen, som vände tillbaka för att prisa Gud, utom denne f r.ämling ?»
Och han sade till honom: »Stå upp
och gå dina färd e. Din tro har
frälst dig». (Luk. 17: 11-19).

Det var en gång en rik man
som vid julen ville glädja de fattiga i sin bygd. Han ville besöka
varje fattigt hem och dela ut gåvor. Det blev stor glädje, vart
han kom. Men på ett ställe måste
han gå genom en grind för att
komma fram till en stuga. En liten gosse kom ut från stugan för
att öppna grinden. Den rike mannen kastade redan i förväg en
slant till honom. iMen nu hände
något underligt. När gossen fick
se, att det var en silverslant, blev
han så glad, att han glömde öppna
grinden. lHan försvann med sin
slant för att visa den hemma. Där
stod den rike mannens skjuts och
kunde inte komma fram.
Göra ej vi människor ofta på
samma sätt inför Gud?· Han vill
ej blott giva oss det, som vi bedja
om. Han vill framför allt själv
komma till oss. Men när vi väl
tagit emot gåvorna, glömma vi gi- ·

varen. Vi glömma att öppna våra
hjärtan för Gud och taga emot
honom själv. Och så gå vi miste
om det allra bästa.
Så gjorde de ;nio spetälska. De
liksom ryckte till sig Jesu välgärningar och vände honom sedan
ryggen. Och så gingo de miste
om det största.
Men den ·e nde tacksamme, s-om
vände åter, han fick taga emot
.Jesu största gåva. Han fick läkedom ej blott för kroppen utan
även för själen. Han blev fri från
syndens spetälska. Jesus. sade till
honom: »Stå upp och gå! Din
tro har frälst dig».
Må vi aldrig vandra de nio
otacksammas väg utan den ene
tacksammes väg.
Då kommer
varje gåva, som vi mottaga under
livet, att föra oss närmare Jesus
Kristus, · närmare Guds fadershjärta.

Jag kan icke räkna dem alla, De
prov på Guds godhet jag rönt; Likt
morgonens droppar de falla Och glimma likt dessa så skönt. Jag kan icke
räkna dem alla, De prov på Guds godhet jag rönt.

dessa så klara Jämväl i den mörkaste
dal. Likt stjärnornas tallösa skara De
hava ef namn eller tal.

Likt stjärnornas tallösa skara De
hava ej namn eller tal, Men stråla likt

1

Jag kan icke räkna dem alla, Men
ack, må jag tacka dess mer! Guds kärleks bevis må jag kalla De under av nå_d
han beter! Jag kan icke räkna dem alla,
Men ack, må jag tacka dess mer!

Våra bördor.
Det är nog så, att de döva i
högre grad än andra människor
lider av själsliga konflikter. Alla
dessa svårigheter som följer med
dövheten - genom att vara ställd
utanför så mycket som ytligt sett
. synes ge livet värde - lyckligt
()tvungen samvaro med andra
människor, vacker musik, kära
barnaröster, vårt minus i kampen
för tiUvaron. Det, att vi får en
oharmonisk inställning till livet,
gör, att vi försöker bekämpa och
glömma allt detta onda, d. v. s. förvisa det från det medvetna själslivet. Men det blir ändå liggande
kvar i själens djup, stiger då och
då upp för vårt medvetande, stjäl
vår kraft och gör oss fridlösa, och
:så blir vi bittra över vårt tunga
<Öde. Det vi har .a tt lära oss är,
:att vi icke kunna bära våra bördor allena. Endast Gud kan hjälpa oss, ty han har sagt: »Om någon vill ·e fterfölja mig, så försake
han sig själv och tage sitt kors
på sig var dag; så följe han mig».
'(Luk. 9: 23.)
Gud har lagt ett tungt kors på
oss döva, så att vi mången gång
är nära att digna under bördan.
Har du icke ofta tänkt: Varför
har Gud gjort liv·e t .så tungt för
mig? .:_ .Därför att Gud har en
plan med dig! Därför att Gud
vill, att du skall taga ditt kors på
dig och följa honom ! Tänk, han
är den ende, som du kan tala med
utan att vara hämmad av din dövhet.
Gud kallar på dig på detta sätt!
Har du aldrig märkt denna stilla
viskning i ditt inre?
.»Effatal>> ropar han! .Upp-

låt dig! - då vill Gud genom s1:n
ande och sin kärlek bo hos dig.

Du har bara att lämna ditt eget
själviska sinne i ödmjuk tro och
säga uppriktigt: »Ja, jag vill!»
Böj dig i ödmjuk tro inför Gud
och hed om frälsning !
Gud älskar mera det betryckta
hjärtats nödrop än döda hallelujasänger. överlämna dig med
hela ditt hjärta - och du skall få
erfara, att Kristi kärlek blir en
tvingande makt i ditt liv - en
makt, som lyfter och bär och gör
det möjligt för dig att vandr a en
väg, som förr syntes dig fullständigt oframkomlig! Låt di g l edas
av honom! Det är kraft i Kristi
lydnad och glädje i att låta honom
styra viljan. Det är Guds vilja,
att du skall .segra över din vanmaktskänsla och den själens ensamhet, som är dubbelt så tung
för de döva. Han skall förvandla
din förnedringskropp - icke genom att ge dig hörseln .igen här på
jorden, utan genom att upplåta dina ögon så att du .får se hans härlighet, - ja - då ·s kall dina ögon
stråla av fröjd och dina öron upplåtas för hans ord, och han skall
ge dig ny kr.aft att bära dina bördor. Gud vet den väg du skall
vandra ! Frälsningens väg ligger
i dessa ord : »Om vi bekänna våra
svnder, så :ä r han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all
orättfärdighet». (1 Joh. 1: 9.) Tro på Herren Jesus, så bliver du
frälis t !
Bestum pr. Oslo, 28 juli 1934.
S. B. N (!Jrreg0;ar d.
(I De Df<)vstummes S13ndag.)

Vad han tar och vad han giver,
Samme Fader han dock bliver
Och hans mål är blott det ena:
Barnets sanna väl allena·.
\Sv. Ps. 622: 6.)

AVLIDNA.
Olof Andersson, Nyskoga, den 13 juni,
68 år.
Olof Peter Anton Ahnell, Slite, den 18
juni, 61 år.
Axel Viktor Kjellin, Skultuna, den 10
juli, 52 år.
Josefina Albertina Persdotter, Malma,
den 10 aug., 75 år.

Upplys oss, Herre, med ditt ord
Att vi på denna mörka jord
Ifrån din väg ej vike!
Och för oss sist i Kristi tro
Från dödens skugga, där vi bo,
Till ljuset i ditt rike!
(Sv. Ps . 647: 5.)

Gudstjänst~r.

Föreläsningar.

F ö r s t a d i s t r i k t e t.

F ö r s t a d i s t r i k t e t.

SEPTEMBER.
Lörd. 1. Västerhaninge, Kyrkan kl. 1.
Sönd. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
Sönd. 2. Lidingö, Kyrkan kl. 4.
Lörd . .8. Norberg, Kyrkan kl. · 4,30.
Sönd. 9. Eskilstuna, Klosters Kyrka
kl. 4,im.
Onsd. 12. Stockholm. Dövstumföreningen kl. 8.
Lörd. 15. Katrineholm, Kyrkan kl. 11.
Sönd. 16. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka
kl. 3.
Lörd. 22. Kisa, Kyrkan kl. 11.
Lörd. 22. Mjölby, Kyrkan kl. 5.
Sönd. 23. Linköping, Domkyrkan kl. 1.
Sönd. 30. Vadstena, Klosterkyrkan kl.
12,30.
Sönd. 30. Motala, Kyrkan kl. 4.

Stockholm, Dövstumförening2n. Herr
Eskil Eklund, den 19 sept. kl. 7,30;
»Engelbrekt och riksdagen i Arboga»,
samt den 26 sept.: »Olof Rudbeck och
sagan om Atlantis».
Linköping, Församlingsheinmet, den
23 sept. efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Vad tror naturmänniskan om själen och dess liv?»
J!jölby, Missionskyrkan, den 16 sept.
kl. 4 e. m. Dövstummissionär P. Alfr.
Persson.
Motala, Församlingshemmet, den 30
sept. efter Gudstjänsten. Herr Eskil
Eklund: »Engelbrekt och riksdag·en i
Arboga».
Eskilstuna, Församlingshemmet, den
9 sept. kl. 3. Red. G. Fondelius: »Negernlaveriet».
Nyköping, V. Församlingssalen, den
16 sept. kl. 1. Rektor Zommarin: »Vårt
dricksvatten».

OKTOBER.
Fred. 5. Norrtälje, Kyrkan kl. 1.
Lörd. 6. Enköping, Kyrkan kl. 2.
Sönd. 7. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.

S. G. S v en f o r s,
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. Alsten 13 31.

F

em t e

d i s t r i k t e t.

Ö1"ebro, Dövstumskolan, fred. den 14
sept. kl. 7,30. Oscar Ryden: >~Hur ert
modern daglig tidning kommer tilh~. ·
Ljusbilder, film.
Kil, JärnvägshoteIIet, lörd. den 15
. sept. kl. 6. Oscar Ryden: ~Hur en modern daglig tidning kommer till». LjusF e m t e d i s t r i k t e t.
földer, film.
Arvika, Församlingshemmet, sönd. den:
SEPTEMBER.
16 sept. kl. 12. Oscar Ryden: »Hur en
Sönd. 2. Kumla, Kyrkan kl. 12,30.
modern daglig tidning kommer till>>.
Sönd. 9. Kristinehamn, Kyrkan kl. 1,30
Ljusbilder, film.
( 0 bs ! ändrad dag) :
Sönd. 16. Arvika, Församlingshemmet
kl. 11 (Obs! ändrad dag och
· ANMÄL ADRESSFÖRÅNDRING.
tid).
.

Stockholm. Onsd. den 12 sept. kl. 8
håller pastor .Svenfors fö.redrag å Dövstumförening2n, Uplandsg. 7, med ljusbilder: »Några bilder ur Gamla Testamentet».

Sönd. 23.
Sond. 30.

Filipstad, Kyrkan kl. 1.
Nora, Församlingshemmet kl.
12 ~30.

OKTOBER.
Sönd. 7. Örebro, Norra Församlingshemmet kl. 11.
Sönd. 14. Kumla, Kyrkan kl. 12,30.

C a r l-Ä k e A r e s k o g,
Sturegatan 18, öiebro. Tel. : 54 78.

Den som flyttar ombedes vänligen
meddela si.n nya adress till Pastor Svenf ors, Veis slevägen 7, Ålsten, för l:a distriktet, Uppsala och Gävleborgs län och
till Pastor C.-Å. Areskog, Sturegatan 18,.
Örebro, för 5 :e distriktet och Dalarne.
Det medför minskat arbete och kostnad!
för Kyrkobladets utgivning!

A/ B Gustaf Lindströins Boktr., Sthlm 19:l4

