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Den barmh lirtige sa marite n.

Varen barmhärtiga) såsom eder Fader är barmhärtig.

l'-----_ _ _ _ _ _l, I

Är du barmhärtig?
Läs L ukas e'vanoe lium 10: 23- J7.

När Jesus undervisade människorna om Guds vilja, talade han
ofta i liknelser. Det var då lättare
att förstå, vad han menade. Vi
ha. i vårt Nya Testamente många
sådana liknelser av Jesus. Dövstumprästen i Köpenhamn har
för några år sedan låtit trycka en
bok för dövstumma, som heter:
»Tolv av Jesu liknelser». Denna
bok har sedan också blivit tryckt
på svenska språket. Kanske du
har den boken. Där finns en liknelse, som är mycket lätt att komma ihåg, och som evangelisten Lukas talar om i kap. 10 :23-37.
Det är liknelsen om den barmhärtige samariten. Helt säkert fick
du lära dig den i skolan.
Det finns ett bud i Mose lag,
som heter: »Du skall älska din
nästa såsom dig själv». (3 Mosebok 19 :18). Men Jesus såg ofta,
att människorna icke älska.de varandra, såsom de skulle göra. De
voro så kärlekslösa, stygga och
obarmhärtiga mot varandra. I
liknelsen om den barmhärtige samariten få vi lära os.s, vad barmhärtighet är. Och vi få lära oss,
vad det är att älska sin nästa såsom sig själv. Samariten lydde
Guds bud, att älska sin nästa. Han
var i .sanning barmhärtig. Han
hjälpte· mannen, som blivit slagen
och ir övad. Och ändå visste han
icke vem den slagne var. Det var
tillräckligt för honom att se, att
mannen kommit i nöd och behövde hans hjälp. Och .så skall det
ju också vara. Vår nästa, det är
alla människor, sdm vi möta, och
som behöva vår hjälp, det är både
vänner och ovänner, kända och
okända, fattiga och rika.
Är du barmhärtig? Älskar du
din nästa så.som dig själv? Den
frågan behöva vi tänka på varje

dag, ja, många gånger om dagen.
Tänk, så mycket kiv och strid och
falskhet det finn s bland människorna! Om alla försökte göra såsom den barmhärtige samariten,
så skulle det vara frid på jorden.
Det går så lätt att t ala illa om
den människa ,.som man icke tycker om. Men det är icke barmhärtighet. Man vill så gärna lyssna
till skvaller och förtal om dem,
som kanske försökt göra oss skada, dem som är våra fie11der. Och
så blir fiendskapen större. Det är
.svårt att älska sin fiende. Men
Gud har icke .skapat oss att vara
fiender till varandra och göra
varandra skada. Nej, Han vill,
att vi skola vara goda mot varandra. Vi .sprida. icke glädje .genom att kivas och förtala varandra och ljuga på varandra. Vi
göra icke någon glad, om vi gå
ifrån den, som behöver vår hjälp
eller beder oss om hjälp. Men
huru glada. bli vi icke av ett vänligt ord, en hjärfäg handtryckning, en liten hjälp, som visar, att
människor älska os.s ! Och nog
vill du väl, att alla skola vara goda
emot dig? Men då må::; te också
du själv vara god emot dem: Du
skall älska din nästa såsom dig
själv!
Var barmhärtig! Jesus lär oss
i liknelsen att vara barmhärtiga.
Han pekar på den barmhärtige
sa1mariten och säger: »Gå du och
gör sammalunda!»
Samariten
skall vara vårt föredöme. Men det
bästa föredömet är Herren Jesus
~jälv. Tänk på, hur han umgicks
med aUa människor, s·o m han
träffade! Han tröstade de bedrövade, han botade de sjuka, han
hjälpte alla ,som behövde och ville
hava hans hjälp. Han var god
emot dem alla. Han spred glädje

genom sin barmhärtighet, -var han
gick fram. Och -till sist offrade
han sig själv på korset för att
frälsa oss al1a från den eviga döden. Ty genom sin död och sin
·uppstånde1se har han segrat över
döden. Och han giver evigt liv
:åt alla, som vilja lyssna till hans
md o·c h försöka lyda honom.

Vi bedja~
Herre, du som till mänskors hasta
har sjä]v uppoffrat dig:
hjälp ock, att jag min nästa
må älska sasom mig!
Om hat och otack blir min lott,
må jag dock ej förtröttas
att göra alla gott!
Amen.
A-g.

Barmhärtighet gör människan god.
För ömkring 20 år sedan fanns

i en församling i vårt land en
präst, som mycket försökte att
g öra de· unga till god-a) ordentlig'a
mäniskor. Men i den församling-en var det många unga pojkar,
s om drucko och förde ett dåligt
1iv. Naturligtvis tyckte inte poj-Jrnrna om, att prästen förmanade
dEi'.m och ville göra dem ordent1iga. Manga voro mycket arga på
·prästen nch för.sö"kte skada honom.
En ·:mörk höstkväll hade två stora,
sfarka pojkar beslutat) att de
skulle överfalla präst.en och slå
~honom, när han som vanligt gick
ned till poststationen med brev.
ne lade .s ig vid vägkanten och hade med sig ett p.ar stora, tunga
:käppar, med vilka de skulle slå ho-nom. De tänkte, att i mörkret
skulle :han icke se, vem det var.
Och för att de skulle bli riktigt
modiga, hade de druckit sprit.
Men det var en man, som hade
böit pojkarna tala om att överfalla prästen på kvällen. Han
VIGDA.
Viktor EriK:sson, Stuvsta, ocb Ingrid
Henri etta Gustava Lind, Ljusterö,
den 15 sept. 1934.
H erren Gud, som har stiftat äkten~
:slrapet, give dem lycka och valsignelse
:fi ll .der as viktiga förening l

gick genast till honom och berättade allt och bad honom att få följa med. Ty han ville gärna giva
pojkarna .s tryk. Han tyckte, att
de väl behövde få riktigt kraftigt
f!ned stryk. Men det ville icke
prästen. De gingo sakta vägen
fram. Det var alldeles mörkt.
När de kommo till den plats,, där
pojkarna lågo gömda, ropade prästen deras: namn och frågade dem,
varför de lågo så där i diket i
mörkret. J us.t då hade de tänkt
överfalla honom. Men när han
ropade på dem, blevo de så förvånad1e,, att de· icke kunde slå honom.
Nu blevo de istället mycket rädda,
att han skulle anmäla dem för
länsman och få straff. Men han
var barmhärtig mot dem. Han
anmälde dem icke. Då lovade de
att bli ordentliga människor. Och
efter den kvällen blevo de liksom
förändrade. Sedan v,o ro de alltid
snälla och ordentliga. Nu äro de
vuxna män och ha det bra.

AVLIDNA.
Karolina Augusta Sjögren, f. N euman,
Stockholm. den 30 aug., 86 år.
Kornelia Eriksson, -s. Finnskoga, -den 9
sept., 18 år.
Signe Augusta Jansson, f. Andersson,
Altuna, den 19 scpt., 43 år.
I H erren.c; hand är allt levandes själ
«och alla man skliga varelsers anda.
Job .
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Gudstjänster.
F ö r s t a d i s t r i k t e t.
OKTOBER
Fred. 5. Norrtälje, Kyrkan kl. 1.
Lörd. 6. Enköping, Kyrkan kl. 2.
Sönd. 7. Stockholm 1 Storkyrkan kl. 1.
(Obs. tiden!)
Sönd. 7. Södertälje, Kyrkan kl. 3.
Lör-d . 13. Kungsör, Kyrkan kl. 11.
Lörd. 13. Köping, Kyrkan kI. 4.
Sönd. 14. Västerås, Ekebo Prästgård
kl. 12.
Lörd. 20. Sala, Kyrkan kl. 11,30.
Sänd. 21. Upgala, Samariterhemmet kl.
3,30.
Tisd. 23. Stockholm, Högalids Församlingshus kl. 7 ,30.
S . G. S v ·e n fors,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. Älsten 13 31 .

Stockholm. Församlingsafton i Högalids Församlingshus (intill Högalidskyrkan) tisd . den 23 okt. kl. 7,30 . Kyrkoherde B. Mogård : »Genom Europa i
orostider» . Tal av komminister Malmberg. Samkväm.
Konfirmanderna å Manilla åren 1929,
1931 och 1933 boende i Stockholm med
omnejd, inbjudes till möte i Sveavägen
34-36 (Evangeliska Brödraförsamlingen) månd. den 15 okt. kl. 7,30.
K. F. U. K., Brunnsgat. 3, tisd. den 9
okt. kl. 7 ,30. Fröken· N etzel : »En resa
bland dalar och fjäll i Norge». Ljusbilder . Avslutning av fröken Briem.
U psala. I samband med gudstjänsten
i Sa_m ariterhemmets kapell ·den 21 okt.
kl. 3,30 inbjudes till samkväm å Samariterhemmet. D :r 0 . Centervall (ev.)
b erättar om Samariterhemmets arbete
och uppgifter.
Västerås. ·Gudstjänst och föreläsning
den 14 okt. hålles i Ekebo Prästgård,
där komminister och fru Berge inbjuda
till samkväm. .
· F- e m t e d i S ·t r i k t e t .
OKTOBER.
Sönd. 7. Orebro, Nikolai församlingshem, Vasagatan 13, kl. 11.
Därefte'l:' samkväm. ·
Sönd. 14. Kumla, Kyrkan kl. 12,30.
Sönd. 21. Hammar, Kyrkan kL .12,zu..
Nattvard.
·
Sönd. 28. Kil, Järnvägshotellet kl. 11,30.

NOVEMBER.
Sönd. 4. Örebro, Norra Församlingsliemmet kl. 11.
Sönd. 11. Rögfors, Missionshuset kl.
. 12.
C a r l-Ä k e A r e s 7(, o g,
Sturegatan '18, Örebro. Tel. 54 78.
(,,;'

N o r r a ä r k c s; t i f t e t.
OKTOBER.
Tors-d. 18. Hudiksvall, Kyrkan kl. 12'~
Torsd. 18. .Färila, Kyrkan kl. 5.
Fred . 19. Ockelbo, Kyrkan kl. 3.
Fred. 19. Hofors, Kyrkan kl. 7 ,30.
Lörd. 20. Tierp, N athanaelskyrkan kL
5.
Lörd. 27. Bollnäs, Kyrkan. kl. lL
Lörd. 27. Söderhamn, Kyrkan kl. 3.
Sönd. 28. Gäi1le, S :t Ansgars Hus;
kl. 11.
Gudstjänsterna i Bollnas, Söderhamn.
och Gävle förrättas av rektor Zommarin.

Före läsningar.
F Ö· r s t a d i s t r i k t e t.
Stockholm, Dövstumföreningen Upplauds:gat. 7, den 21 okt. kl. 7,30. Rektor
Aurell: ~Vägen ut ur lytets fängelse»·.
Tolk: fröken Elsa Fondelius.
Linköping, Församlingshemmet, den:
13 okt. kl. 7. Herr 0. Matthes.: »Handelsvägarna förr och nu~.
Norrköping, Hedvigs Forsamlings-·
hem, den 14 okt. kl. 3. Samma föreläsning.
Eskilstuna, Församlingshemmet, dert
14 okt. kl. 4.30'. Fröken Efaa Fondelius: » Kooper~tionem .
Västeråg., den 14 okt. eftet• gudstjänsten . Fröken Fondelius: ~Scoutrörelsen »~
Bilder.
Visby, _Församiingshuset, den 28 akt.
kl. 1 och 4. Fröken Fondelius : >:;Kooperationen» och »Våra födoämnen» .

F e m t e d i s t r i k t e t.
Örebro, Dovstumföreningen, den 28
okt.- kl. 7,30. Pastor Sven:fors: : >:rNågot
från de blindas och vanföras värld».
Ljusbilder.
Arvika, Församling·s hemmet, . den 27·
okt: kL 6. · Samma föreläsning.
Kil, Järnvägshote.Ilet, den 28 okt. kL
1 ~30 . -Pa9tor Svenfors: »Något om gammal svensk folktro och folksed».
·
Kopparberg, Folkskolan, den 21 okL.
kl. 11,30, .Rektor Madsen : >:»Svenska allmogens liv och .s ed.er unde.:t gfrn:gna tiden»

.S j ä t t e d i s t r i k t e t .
Upsala, Dövstumföreningen, den 19'
okt. kl. 8. Herr · 0 . Matthes: >:>Något
om jordens skogar» .
Gävle, Stadshuset, den 20 okt. kl. 7,30'.
[3amma föreläsning.
Borlänge, Barkargärde skola, den 21
okt. kl. 12,30. Samma föreläsning.

A/ B Gust.af Lin:dströtni; Boktryci-:eri, Stockholm 1!1:J4

