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Den kananeiska kvinnan
Och Jesus drog sig undan till trakten av Tyrus och Sidon. Då kom
en kananeisk kvinna från det området och ropade och sade: »Herre,.
Davids .son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en
und ande.>> Men han svarade henne icke ett ord. Då trädde hans Uirjungar fram och bådo honom och sade: »Giv henne besked; hon förföljer oss ju med sitt ropande». Han svarade och sade: »Jag är icke
utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus». Men hon
kom fram och föll ned för honom och sade: »Herre, hjälp mig». Då
svarade han och S(J;de: }>Det är otillbörligt att taga brödet från barnen
och kasta det för hundarna». Hon sade: »Ja, H erre. Också äta ju hundarna allenast av de smulor som falla ifrån deras herrars bord». Då
svarade J esus och sade .till henne: »0, kvinna, din tro är stor. Ske
dig såsom du vill.» Och hennes dotter var frisk från den stunden.
Matt. 15: 21-28.

Berättelsen om den kananeiska kvinnan kan lära oss två saker, som är ett absolut villkor för
att komma in i Guds rike. Det
ena är ödmjukhet. Det andra är
tro.
Om vi vill komma in i Guds rike
måste stoltheten bort. Vi måste
förstå, att vi endast är barn, som
förstå litet och förmå ännu mindre. De dövstummas andliga ståndpunkt har på de sista åren blivit
mycket höjd. Om de hörande kallar er för barn, så har ni rätt att
bli förnärmade. Men när Gud
kallar er för barn, då har Han
rätt, ty inför Honom äro vi alla
barn. Att sätta sig upp emot honom och mena, att man är för

klok till att tro Hans ord, det är
högmod. Han har skapat världen.
Han allena känner livets mening
och mål. När han talar, ha vi endast att böja oss i ödmjukhet.
Och så skall vi tro på Honom.
Icke bara tro, att Han finns, och
att Han talar sant. Utan vi skall
tro på Honom, att Han älskar oss
och därför har givit oss sin Son,
Jesus Kristus, till vår Frälsare.
Och inför Honom, Jesus Kristus,
skall vi soin den kananeiska
kvinnan kasta oss ned och säga :
»Herre, förbarma dig över mig».
Det är vägen in i Guds rike.
Den enda vägen. Vill du gå den?
Gud give, att vi alla må säga .i a.
(Johs. Jörgensen i »Söndagsblad
for De <lövstummes Menighed».)

Jag har sett det
En ung flicka kom gående på
vägen upp mot prästgården.
Stackare! tänkte prästen, hon
var moderlös och han visste, att
hennes enda stöd, en gammal farmor, låg döende. Nu kom hon nog
för att anmäla dödsfallet. Det var
säkert ingen lätt vandring för hen- ·
ne.
Det knackade på dörren. .Prästen öppnade, tog flickans hand och
såg frågande på henne. Underligt - hon såg inte bedrövad ut
- det var i stället något strålande ·

över henne, fast kläderna voro
svarta.
"Sätt dig, barn, och låt mig höra, vad du vill säga!"
Elsa från B j örknäset satte sig.
"Kyrkoherden sade till oss läsbarn, att vi skulle få komma, om
vi fick 8org och bekymmer", började flickan. "För mig är det
nog sorg nu - farmor är död."
Kyrkoherde Wallin lade sin hand
över flickans. - Det var som ett
tack - men på samma gång en
medlidandets åtbörd.
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"Men hon dog som ett Guds som om hon bad Honom komma,
barn," sade han, "då är det inte . och när hon drog sin sista suck,
så svårt, eller hur?"
då kände jag, att Han var där."
Elsa såg upp på sin läspräst.
Prästen kunde inte säga något
"Ja, det är det märkvärdiga, att - han kunde bara se och ,se på
det inte är svårt. Det är nästan det lilla magra flickansiktet frammest glädje, jag känner. Men för honom. De stora blå ögonen
det är så underligt, jag måste tala strålade.
med någon om det."
"Nu vet jag så säkert, att Jesus
Glädje. Det var ett märkvärdigt finns. Och att döden - det är
ord då man var klädd i sorgkläder att gå vid Hans sida in i något
och talade om dödsfall. Prästen -- något - "Rösten sänktes - och
såg frågande på flickan.
läpparna darrade för första gång"Jag har gått och varit så rädd en. - "Något så härligt och skönt,
för döden", fortsatte Elsa, "mor att det bara kan anas. - Men jag
dog ju, när jag var nyfödd. Far har sett det."
har aldrig varit glad sedan dess.
"Det är inte sorg och bekymmer
Och nu, när farmor också skulle jag kommer med", fortsatte hon.
bort, så trodde jag, att det skulle "Men får vi inte komma också
med vår glädje? Jag är glad nu
bli slut på allt ljust i världen.
Men först nu är det som om jag - för att min rädsla för döden
på allvar fått syn på det, som ger är borta. Och jag har sett litet
trygghet i livet och på glädjen av 'det - bortom döden - det,
som farmor gick till. Det är så
som varar både i liv och död."
tryggt och lugnt nu. Om man le"Hur gick det till, barn?"
"Farmor - jag trodde ju också ver' som farmor gjorde - då behon skulle vara rädd för döden." höver man inte vara ängslig."
Prästen log litet. Nej, männi"Nej, barn, då kan man vara
skor .s ådana som Björknäsfarmor, lycklig både i liv och död."
de brukade inte frukta döden.
Flickan reste sig sakta. "Tack",
"Intet Guds barn behöver vara sade hon bara och ~äckte ut hanrädd för evigheten."
den .
. "Nej, nu vet jag det. Nu har
"Det är jag, som får tacka dig,"
jag sett det. Ju mer farmor plå- sade prästen ödmjukt, "för att du
gades, desto ivrigare bad hon. velat dela din glädje med mig."
Och ju .svagare hon blev, desto
Det var som något ljust hade
gladare blev hon. "Det är bara dröjt kvar i rummet, då flickan
själen, som frigöres", sade hon. gått. Prästen stod med knäppta
Och när det blev som värst, hör'- händer och böjt huvud. Han tacdes bara ett enda ord från hen- kade Gud, som underligt kan leda
nes läppar: Jesus, Jesus. Det var, människors vägar.
Efte r Ella Due.

Vad han längtade efter
En av Nord-Norges äldsta dövstumma, Elias Kristiansen, omkom nyligen genom drunkning, 88
år gammal. Pastor Skollerud i
Trondheim skriver om honom i De
Döves Blad.
Han var dövstum från födelsen,
och i över 40 år har han också

varit hfind. I sina yngre år var
han en duktig arbetare. Men han
förlorade inte heller modet, då han
blev blind, utan deltog i många
slags arbeten på sin hemgård och
var särskilt duktig att skära djurfigurer i trä.
Jag tänker ofta på mitt första
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EN MODERN FASAD
gör icke att huset blir nytt. Det kan vara
gammalt och dåligt innanför även om ytan är
finputsad.
Så ock med vårt liv. Det kan inte bli bättre
genom förändringar i det yttre. Det måste
komma under Guds hand, som kan

FUR NYA LIVET INIFRÅN
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besök hos Elias. Jag trodde då,
att det skulle bli svårt att få en
så gammal blind och dövstum att
förstå mig - han hade nog blivit alldeles förslöad genom sitt
hårda öde. Först berättade jag
med handalfabetet i hans hand om
vem jag var, frågade hur gammal
han var, hur han hade det o. s. v.
Jag tänkte att jag först borde tala
med honom om vardagliga saker
för att se hur mycket han förstod.
Men jag blev mycket besviken.
Elias satt alldeles orörlig, gjorde
inte ett tecken, inte en min. Det
såg ut som om han inte förstod
något och var alldeles oemottaglig och att mitt besök var till ingen nytta.
Men jag ville ändå inte ge upp.
Så knäppte jag hans händer, och
därpå stavade jag med fingrarna:
Fader vår som är i himmelen ...
Då blev det genast en förändring.
Lätt och fort skrev Elias med fing..
rarna, som förut varit orörliga,
hela Fader Vår tills han böjde
huvudet vid "Amen". Hans ansik..,
te lyste upp - och jag förstod
att det var detta han hade väntat
på. När prästen kom, ville han
inte prata om likgiltiga och vanliga
ting. Det var Guds ord han ville
ha, icke något annat. Ivrigt nic-

kade han med huvudet, då han
förstod att jag tog på mig prästrocken och han fick känna på Nattvardskalken och Patenen (oblatfatet). Jesu lekamen och blod till
syndernas förlåtelse och evigt liv
- det var detta han hade längtat
efter, och därför hade han icke
tid att prata om andra saker.
Alltsedan detta besök har den ·
gamle dövstumme blinde varit ett
synligt bevis för mig på hur Guds
ord och Sakrament är det enda
som kan hålla oss människor
uppe i nöd och ensamhet. Han
var varken slö eller ointelligent,
gamle Elias. Han var en from och
lycklig människa, som hade erfarit att ''evangelium är en Guds
kraft till frälsning för var och en
som tror". Det är en förunderlig
kraft, som kan göra en människa
lycklig trots evig tystnad och mörker ett helt liv igenom.
Jag kommer att sakna Elias på
mina resor. Han levde stilla och
obemärkt - de dövstumma kände
honom icke. Men hans enkla liv
visar oss klart, vad Gud kan göra
för en människa som tror.

"Saliga äro de som äro fattiga
i anden, ty dem hör himmelriket
till." (Matt. 5: 3.)

tv1od
Vad vi döva framförallt behöva
för att tillvaron skall bli åtminstone dräglig för oss, är mod.
Om vi kanske tycker, att det för
vår .egen del inte är någon ide att
kämpa mot svårigheterna, så böra
vi göra det ändå för de andras
skull. Vi måste tänka på alla de
döva, som efter oss skola vandra
på samma väg som vi.
Därför
få vi ej känna oss rädda och modfällda och försöka draga oss undan
alla obehag och tråkigheter utan
arbeta för att de döva, som komma
efter oss, måtte kunna få framleva

sitt liv under gynnsammare förhållanden, än vi nu hava möjlighet att göra.
Det sägs att en del döva äro
så misstänksamma, att det är
svårt att umgås med dem. De tro,
att människor tala om dem och
göra narr av dem också. Man
måste då göra klart för sig, att
människor alltid tala om varandra, antingen man är närvarande
eller frånvarande, vare sig man
hör eller ej. Vad gör det då, när
de tala om en, bara man slipper
höra det.
Naturligtvis kan det
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finnas tanklösa, ouppfostrade människor, som ej förstå vad dövhet
innebär och därför göra sig lustiga över den döve, men sådana skola vi inte bry oss om.
Om vi inte bry oss om vad människor tro och tänka om oss, så
vore vi mycket lyckligare. Även i
detta få vi kämpa oss fram till
· mod. Vi få finna oss i att människor felaktigt bedöma vår inställning till livet, att de tro att
det beror på brist på energi och
vilja, att vi inte alltid är lika duk-

tiga som de, då det helt enkelt
beror på vår dövhet. Också i sådana
fall få vi modigt .sätta oss till motvärn och ej bry oss om småaktiga
och oförstående människor. Måtte
i stället vårt lidande lära oss, att
bättre förstå andras lidande, även
om det är olika vårt eget. Det
är viktigare att förstå än bli förstådd, har någon vis människa
sagt. Det visdomsordet må vi alltid minnas.
Efter Mnja Nathors t i M etld elnnde n
frå n Sv. Föreningen för D ö ms Vi.il.

Lauris rieska
Lauri var från Kalix fattiga brödet som färskt ganska gott,
bygder. Hemmet var ett litet torp men vi förstå att det torkar fort
med många barn. Lauri hörde till och blir segt. Lauris bröd var
de minst begåvade. De övriga torrt och segt, då det kom fram.
barnen fingo ibland paket från Det hade tagit några dagar på
sina hem. Men Lauri fick aldrig vägen. Men vad det smakade bra
något. Han väntade och hoppades i Lauris tycke. Med av glädje
att få något, men det kom aldrig. . strålande ögon berättade han för
Så förflöt månad efter månad un- kamraterna om hur man skördade
der väntan och besvikelse. Lauri säden och hur mor bakade brödet.
började bliva nedslagen. Slutligen Bara en liten bit i taget nändes
kom en dag ett paket till Lauri. han äta.
Vilken fröjd och vilken spänning,
En afton några dagar senare
då paketet öppnades ! Redan pa- hörde vi att någon rörde sig i
ketets yttre visade avsändarens skafferiet. Då vi gingo dit mötte
fattigdom. Vad innehöll det? Där oss en rörande syn: I .skenet av
fanns ett bröd ( rieska), som mor lampan på gården stod Lauri och
bakat av hemåkerns korn. Ni vet tryckte mot sitt bröst det bröd,
väl inte hurudant detta bröd från som mor hade bakat. Så kär var
österbotten är. · I alla fall kan ni den hårda brödkanten rör honom.
inte föreställa er, hurudant det Ty den var hemifrån och bakad
bröd var, som Lauri fick. Kornet av hans egen mor.
Jag kom att tänka på ett finskt
males med. skalen till ganska
grovt mjöl. Och då sädeskornen ordspråk : »Varm är en linneäro små och dåliga kommer mj ö- skj orta, sydd av egen mor, men
let att till största delen bestå av kall är till och med en ylleskjorta,
små stickor. Av detta mjöl bakas som är sydd av främmande kvinett bröd utan jäst, som kallas na.»
Efter " Nå){rn bilder ur livet på Dövstumskolnn".
rieska. Om mjölet är bra smakar Finlands
Tidskrift för Dövstumma.

Gotlänningar om Bibeln
De fromma i gången tid kallades läsare.
De läste dagligen sin bibel

(psalmboken och andakts böcker).
och funno där tröst och styrka.
Det finns ingenting, som vi
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kyrkans vänner i denna oroliga
tid mer behöver, än att som de
gamla fromma börja på nytt läsa
vår bibel, stanna och lyssna efter,
vad Herren har att säga. Om vi
gör så, hoppas jag det blir fruktbärande och välsignelsebringande
för oss alla.
Grosshandlare.

Min ställning till bibeln är, att
vi skola vara och förbli flitiga läsare av vår bibel och använda den
varje dag till tröst och hjälp för
våra själar, när vi gå i vårt dagliga arbete bland människorna.
Då kunna vi med glädje och tacksamhet möta bekymmer och sorger, som under dagens lopp möta
oss på våra arbetsplatser.
Hembiträde.

Min bibelkännedom är ännu så
ringa, men bibeln har fått liv fÖr
mig. Jag har där funnit kraft,
trygghet och frid. Och jag ser
mer och mer Guds vishet, kärlek
och nåd. Det är med glädje och

tacksamhet som jag numera dagligen läser min bibel.
Läkare fru.

Bibeln, som är Guds ord, är det
enda ljus i vilket människorna
kunna komma till rätta i denna
värld. Utan bibeln skulle denna
världen ha varit ett stort mörker.
Bibeln är det effektivaste försvarsvapen mot frestelser, och det
bästa »tjänstgöringsreglemente»
för varje uppgift i livet.
Löjtnant.

Mer och mer förvånas jag över=
hur modern och aktuell bibeln är.
Stora rubriker i dagstidningarna blekna bort efter en enda dag,
men en liten rad i bibelns profetior, evangelier eller brev ha samma värde efter årtusenden. Och
genom allt mörker i tiden ljuder
maningen från en värld av ljus:
Människorna en god vilja.
Säg sedan, att bibeln är föråld··
rad och otidsenlig.
Redaktör.

Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

13 Sönd. . T'ref. 3 september. Störst
av allt är kärleken. Matt. 5: 43-48.
M. I uk. 10: 23-37. Den barmhärtige samariten.
T. Joh. 13: 34-35. Älsken varandra!
0. 1Kor.13: 1-3. Ett liv utan kärlek
är till intet gagn.
.
T. 1Kor.13: 4-7. Kärleken stöter bort
det onda.
F. 1Kor.13: 8-10. Kärleken dör aldrig.
L. 1Kor.13: 11-13. Störst av allt är
kärleken.

M-. Matt. 6: 24-34. Gud vet, vad vi behöva.
T. Matt. 6: 19-23. Samlen eder skatter
i himmelen!
0. 1 Kor. 7: 29-31. Denna världen skall
försvinna.
T. Gal. 6: 1-2. Bären varandras bördor!
F. Rom. 8 : 35-38. Intet skall skilja oss
från Guds kärlek.
L. Joh. 6: 10-15. Tacka Gud för hans
gåvor!
·

14 Sönd. e. Tref. 10 september. Tacka
Gud! Joh. 5 : 1-14.
M. Luk. 17: 11-19. Giv Gud äran!
T. Luk. 4: 23-30. Tager du emot Jesus?
0. 1 Kor. 1: 4-9. Tacka alltid Gud!
T. Ef. 5: 17-21. Tacka Gud för allting!
F. Luk. H>: 37-40. Lärjungarna prisad Gud.
L. Hebr. 13: 15-16. Glöm icke att göra
det goda!

16 Sönd. e. Tref. 24 september. Kristus
har makt över döden. Joh. 11: 19-29.
M. J oh. 11: 32-45. Lasarus uppväcke3
från döden.
'I'. Luk. 7:11-17. Jesus uppväcker änkans son.
0. Hebr. 2::14-15. Jesus tager bort
fruktan för döden.
T. Joh. 5 : 19-21. Jesus gör levande,
vem han vill.
F. Joh. 6: 26-27. Försök att få del av
det eviga livet.
L. Upp. 21: 3-5. I himmelen finns icke
någon död.

15 "Sönd. e. Tref. 17 september. Glöm
icke Gud i allt ditt arbete! Luk.
10: 38-42.
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Gudstjänster.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
September:
L. 2. Ljusterö, Kyrkan kl. 1,30.
S. 3. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 3. Södertälje, Kyrkan kl. 4,30.
L. 9. Skutskär, Kyrkan kl. 4.
S. 10. Uppsala, Domkyrkan kl. 2.
L. 23. Mjölby, Kyrkan kl. 4,30.
S. 24. Norrköping, Hedvigs K:a kl. 1.
M. 25. Vånga, Kyrkan kl. 12.
T. 26. Tjällmo, Kyrkan kl. 10.
L. 30. österhaninge, Kyrkan kl. 3,30.
Oktober:
S. 1. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.

Stockholm. Arbetskretsen saml. Vesslevägen 7, Alsten, torsdagen den 7 och
Sveavägen 36 torsdagen den 21 september kl. 7.
Visby. Samkväm med föredrag och
ljusbilder onsd. den 26 sept. kl. 7.
S. G. S v e n fors,
Vesslev. 7, Alsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.
September:
L. 2. Trälleborg, Kyrkan kl. 6.
S. 3. Lund, Dövstumskolan kl. 9,30.
S. 3. Lund, S :t Mikaels kapell kl. 1.
Undertecknad har begärt semester d.
7 till 26 sept. med rätt att utföra de
ämbetsgärningar som av förhållandena
kunna påkallas.
G. Bratt,
Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 2710.

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
September:
L. 2. Laholm, Kyrkan kl. 11.
L. 2. Knäred, Kyrkan kl. 1,30. Nattv.
S. 3. Halmstad, Dövst.-fören. kl. 11,30.
S. 3. Falkenberg, Kyrkan kl. 3.
S. 10. Tidaholm, Kyrkan kl. 11,3-0.
Nattvard.
S. 10. Falköping, Kyrkan kl. 3. N attv.
S. 24. Mellerud, Förs.-hemmet kl. fl.
Nattvard.
S. 24. Bäckefors, Kyrkan kl. l,30.
L. 30. Kungsbacka, Kyrkan kl. 4,30.
Nattvard.
Oktober:
S. 1. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15.
H. B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
September:
L. 2. Arvika, Församl.-hemmet kl. 18.
S. 3. Visnum, Kyrkan kl. 13. Nattv.
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S. 10. Alfta, Kyrkan kl. 13.
L. 23. Kil, Järnvägshotellet kl. 16,:10.
S. 24. Kristinehamn, Kyrkan kl. 13,:10.
Oktober:
S. 1. Örebro, Nikolai församl.-hem kl.
9,30. Barngudstjänst.
S. 1. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11.
S. 1. Kumla, Kyrkan kl. 13.
C a r l-Ä k e A r e s k o g,
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78.
H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
September:
L. 2. Boden, Kyrkan kl. 12.
S. 3.. Älvsbyn, Kyrkan kl. 1.
M. 4. Bjurholm, Kyrkan kl. 12.
T. 5. Fredrika, Kyrkan kl. 12.
0. 6. Äsele, Kyrkan kl. 12.
T. 7. Dorotea, hos Ingemar Persson
kl. 5.
S. 17. Sveg, Kyrkan kl. 1.
S. 24. Solberg, Kyrkan kl. 1.
Oktober:
S. 1. Bjärtrå, Kyrkan kl. 1.
Joel Lod in,
Dövstumskolan, Härnösand.

Föreläsningar.
Eskilstuna, Församl.-hemmet, den 17
sept. kl. 3,oo. Fröken Fondelius: »England på nära håll». Bilder.
Ljusdal, Godtemplarhuset, d. 10 sept.
kl. 2, samma föreläsning.

AVLIDNA:
Fru Johanna Sofia Lindström, född
Nilsson, Moholm, den 22 juli, 75 år.
Ernst Samuelsson, Töreboda, den 6 aug,
63 år.
Alva Kristina Lundberg, Älvkarleby,
den 14 augusti, 26 år.
Jöns Nilsson Borgström, Vinslöv, Skåne, den 15 augusti.

0 Jesu, värdes mig ledsaga
på sanningens och fridens stig!
Du, som är mäktig i de svaga,
Din Andes kraft förläna mig:
då kan jag trofast målet nå
och en gång livets krona få.
Sv. Ps. 404: 6.
Kom i rätt tid till gudstjänsten.
Meddela alltid förändrad adress till distriktets dövstumpräst eller till pastor Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten.

A/ B Gustaf Lindströms boktr., Stockholm 1939

