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Långfredagens evangelium. 

Jämväl två- andra, två - ogär
ningsmän, fördes ut.för att_avlivas_ 
tillika med Jesus. 

Och när de hade kommit till den 
plats som kallades »Huvudskal
len», korsfäste de honom. där, så 
ock ogärningsmännen, den e'('l~ på 
högra sidan och den andre , på 
vänstra. Men Jesus sade: »Fader, 
förlåt dem; ty de veta icke vad de 
göra.» Och de delade hans kläder 
mellan sig och kastade lott om 
dem. - Men folket stod och såg 
därpå. Och jämväl rådsherrarna 
drevo gäck med honom och sade: 
»Andra har han h)'älpt; nu må han 
hiälpa sig själv, om han är Guds 
smorde, den utvalde.» Också krigs
männen gingo fram och begabbade 
honom och r_äckte honom ättikvin 
och sade: »Är du judarnas konung, 
så hiälp dig själv.» Men över ho
nom hade man ock satt upp en 
överskri! t: »Denne är judarnas 
konung.» 

Och en av ogärningsmännen, 
som v_oro där upphängda, smädade 
honom och sade: »Du är ju Mes
sias; hiälp då dig själv och oss.» 
Då tillräJttavisade honom den and
re och svarade och sade: »Fruk-

BöN. 

tar icke heller du Gud, du som är 
under samma dom? Oss vederf a
res detta med all rätt, ty vi lida 
vad våra gärningar äro värda, 
meri denne man har intet ont 
gjort.» Sedan sade han: »Jesus, 
tänk på mig, när du kommer i ditt 
rike.» If an svarade honom: »San
nerligen säger fag dig: I dag .skall 
du vara med mig i paradiset.» 

Det var nu omkring sjätte tim
men; då kom över hela landet ett 
mörker, som varade ända till nion
de timmen, i det artt solen m?:ste 
sitt sken. Och förlåt en i templet 
rämnade mitt itu. 

Och Jesus ropade med hög röst 
och sade: »Fader, i dina hände1· 
befall er jag min ande.» Och när 
han hade sagt defJta, gav han upp 
andan. 

Men när hövitsmannen såg, vad 
som skedde, prisade han Gud och 
sade: »Så var då denne verkligen 
en rätt/ ärdig man.» Och när allt 
folket, de som hade kommit till
sammans för att se härpå; såga, 
vad som skedde, slogo de sig för 
bröstet och vände hem igen. , 

Luk. 23: 32-48. 

0 HERRE GUD, himm2lske och rättvise Fader, 
du som för vår skull har utgivit din käre Son, vår Frälsare, vilken 

har burit världens synd 
och på korset bedit för oss arme syndare. 
Vi bedja dig: 
hör den bön som han i sitt oskyldiga lidande frambar ·· · 
och förläna oss att vi, som för våra synders skull lida nöd och ångest, 

må fly till din förlåtelse och trösta oss därmed, 
till dess du för samme din Sons, vår Frälsares, skull förhjälper oss 

ur denna världen till ditt himmelska paradis. Amen. 
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Påskens budskap. 

Vid den tiden, när sabbaten var 
för liden, köpte Maria från Mag
dalena och den Maria som var Ja
kobs moder och Salome vcilluktan
de kryddor, för att sedan gå åstad 
och smörja honom. Och bittida 
om morgonen på för sta veckoda
gen komma de till graven redan 
vid soluppgången. Och de sa.de till 
varandra: »Vem skall åt oss vciltr·a 
bort sten en från ingången till gra
ven?» Men när de såga upp, fingo 
de se att stenen r edan var . bort
vältrad. Den var nämligen myc
ket stor. Och när de hade kom
mit in i graven, fingo de se en ung 
man sitta där på högra sidan, 

Det finns en, inför vilken alla 
bliva små, och det är inför döden. 
Till och med de mest högmodiga, 
som varken tro sig vara rädda för 
Gud eller Satan, utan dristigt tala 
stora ord emot dem båda, - när 
döden kommer, då tiger de nog. 
Inför döden känna de, att alla de-

klädd i en vitfotsid klädnad; och 
de blevo f ör skräckita. Men han 
sade till dem: » Varen icke för
skräckta. I söken Jesus från N.a
saret, elen kors/ äste. Han är upp
stånden, han är icke htir. S e där 
är platsen, där de lade honom. 
Men gån bort och S·ägen till hans 
lär jungar, och särskilt till Petrus: 
Han skall före eder gå till Gali
leen; där skalen- I få se honom, 
såsom han har sagt eder.» Då 
gingo de ut och flydde bort från 
graven, ty bävan och bestörtning 
hade kommit över dem. Och i sin 
fruktan sade de intet till någon. 

Mark. 16: 1-8. 

ras stora ord icke hjälper det 
minsta. Med döden kunna de icke 
skämta. Dödens skarpa lie låte:r 
icke hejda sig. Den kommer när
mare och närmare. Obönhörligt 
mejar den ned dem. 

Men det finns dock en, som har 
segrat över döden, en enda. Och 
det är Han, som påsken bringar 
oss budskap om: Jesus Kristus, 
den uppståndne. Han sprängde dö
dens band. Och Han har sagt det 
välsignade ordet: »Var och en, som 
tror på mig, han skall leva, om 
han än dör». Omstrålad av evighe
tens ljus ropar han ut detta glada 
budskap den dag i dag är till oss 
stackars människor , som sitter i 
mörker och dödens skugga. 

Låt -0.ss då öppna vårt hjärta 
för honom, segerherren över dö
den, den ende, som kan giva oss 
det eviga livet. Låt oss öppna vårt 
hjärta för påskens budskap, det 
härligaste, som någonsin har lju
dit. Låt oss i tro böja oss för ho
nom, så at t också vi må segra över 
döden. (Joh s J örge11sen .) 
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T r ä k o r s e t. 
Det är en halv mils väg mellan 

Björke och Långevalla. Nu växer 
det skog mellan byarna. Men förr 
var det en väldig ljunghed, tom 
och ödslig. Skogselden hade näm
ligen en gång härjat där, 
och skogen växte inte upp 
efter branden. Det var så 
magert och stenigt. Först 
långt senare tänkte man 
på att plantera .skog på 
heden. 

Vid den stora skogs
branden hade tre man fått 
släppa till livet. Elden 
hade inringat dem, och de 
kunde inte komma ut. På 
den ·plats, där man fann 
deras förbrända kroppar, 
hade man rest ett stort 
träkors av ett par ohyv
lade timmerstockar som 
minnesvård. 

Lars Elof i Långevalla 
hade en sådan motvilja 
mot det där korset, som nu 
var gammalt och mossbe
lupet. Varför? ja, det 
visste han inte riktigt 
själv. Det var fult, sade 
han, och var inte till någon 
nytta. Skolbarnen voro 
rädda att gå förbi där, då 
det började bli mörkt om 
kvällarna. Han sade själv, 
att han i sin ungdom all
tid var mörkrädd, då han 
på natten skulle gå över 
heden. 

Lars E1ov var en hård männi
ska, som alltid drev sin vilja ige
nom. Men korset på heden var 
de båda byarnas gemensamma 
egendom. Han föreslog, att det 
skulle tas bort. Men man svara
de, att det fick stå såsom förut. 
Och ensam vågade han inte taga 
bort de dödas minnesvård. 

Åren gingo. Korset stod kvar 
och Lars Elov blev allt hårdare i 

sinnet. Han var fruktad av många 
for sin härsklystnad och sin häf
tighet. Girigheten hade också fått 
makt över honom. 

En vinterkväll hade han åkt 
skidor över till Bj örke. 
Det blev ganska sent, när 
han skulle fara hem. 

»Törs du åka ensam?» 
frågade någon skämtande. 
»Du är ju rädd att gå förbi 
korset så här dags på 
dygnet! Och man säger i 
kyrkbyn, att man sett 
vargar ute på hedarna.» 

»Det tror jag inte på. 
När jag var liten, .sköt 
min far den sista vargen.» 

Lars Elov var vid gott 
mod, när han begav sig 
iväg. Han hade gjort ett 
par goda affärer, det var 
gott skidföre, och han 
skulle snart vara hemma 
igen. 

Han hade kommit halv
vägs över heden, när han 
fick höra ett tjut, som kom 
blodet att isas i hans ådror 
- ett tjut, som han inte 
hade hört på fyrtio år, 
men som han tydligt min
des från sin tidiga barn
dom. Det var vargar, som 
hungriga ströko omkring 
i skogen bortåt Björke 
till. -

Lars Elov stod stilla ett 
ögonblick. Han var på en 

gång i dödsångest. Hjärtat bul
tade och hela kroppen skälvde. 

Så för.sökte han fatta mod. Det 
var ju inte säkert, att vargarna 
skulle komma efter honom - han 
hade ju långt försprång och skulle 
nog hinna hem - det gällde bara 
att åka fort. 

Lars Elov åkte med förtvivlad 
fart. Men han kom inte längre 
än dit, där v·ägen gick förbi kor,, 



set, då vargtjutet hördes ånyo 
- och nu helt nära ... · Då Lars 
Elov vände sig om, såg han två 
vargar, som kommo i full fart ef
ter honom. Han hade inget vapen 
och visste inte, hur han skulle för
svara sig. Han tänkte inte heller 
på försvar. Han åkte bort till kor
set ... hur han fick av sig skidor
na mindes han icke ... han kläng-
de sig fast vid korsets stam .. . 
han försökte klättra uppför .. . 
och i samma ögonblick, som var
garna voro framme, svingade han 
sig upp, så att han satt grensle 
över ena armen. En varg hoppade 
efter honom . . . Han hörde, hur 
käkarna slogo emot varandra, då 
vargen misslyckades. 

Lars Elov försökte lugna sig 
och torkade ångestsvetten från 
pannan. För tillfället var han 
räddad - men också bara för till
fället. Det kom en vindstöt, och 
då märkte han, att det murkna 
korset började vaja fram och till
baka under hans tyngd. Om vin
den frisknade i, skulle korset stå 
emot utan att falla? Där nere på 
den snöiga marken väntade var
garna. De ·betraktade sitt byte 
med lysande ögon. 

Det kom en ny vindstöt. - Lars 
Elov skulle i detta ögonblick gär
na skänkt bort hela sin förmögen-. 
het, om det gamla träkorset varit 
utbytt mot ett nytt i stället för 
att rivas, som han önskat ... 

Vindstötarna blevo allt krafti
gare. När som helst kunde korS'et· 
falla, och då skulle vargarna vara 
över honom, innan han nått mar-
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ken. Han slog armarna om kor
sets stam och för första gången 
på flera årtionden knäppte han 
händerna till bön. - I detta ögon-

. blick såg han som en tavla hela 
sitt föregående liv - ett tomt och 
innehållslöst liv, där hatet mot 
korset varit det mest framträdan
de. Kunde han ens begära, att 
korset, som han hatade, nu skulle 
vara honom en räddningsplanka? 
Men ändå var det i förlitande på 
korset, som han nu klamrade sig 
fast vid detsamma, medan hans 
läppar rörde sig och hans hjärta 
ropade till Honom, som frälsar ur 
nöden. 

Nu kom en vindstöt kraftigare 
än de föregående. Det knakade i 
det murkna träet, så bröts korset 
vid foten och störtade till marken. 
Lars Elov grep efter en trädgren 
intill men hamnade i en snödriva .. 

Så blev allting tyst och stilla~ 
Lars Elov reste sig upp, förundrad 
över att han ännu levde och var 
oskadad. - Då upptäckte han, 
hur han blivit räddad. De båda 
vargarna hade kommit under kor
set. De lågo fastklämda under 
den väldiga trädstammen. 

Många år ha gått efter denna· 
händelse. Lars Elov blev en an
nan människa efter den nattens· 
uppenbarelse. - »Klamra dig fast 
vid korset!» var hans · valspråk 
från den dagen, och han försökte 
leva efter den regeln. Och hans 
hjärta hade fått en stödjepunkt, 
som aldrig sviktade - korset! 
Jesu Kristi kors ! 

(Efter Albin Widen i Församlingsbladet ) 

För hans skull. 

En adelsman blev dömd till dö
den på grund av att han varit med 
om en sammansvärjning mot 
Cromwell1 den engelske härskaren. 

Kl. 12 på dagen föll domen. Den 
dödsdömdes unga hustru föll till 
den stränge Cromwells fötter och 
bad om nåd för mannen, för hen-
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nes och för deras barns skull. C. 
svarade vred : »Nej ! En man 
står vid sitt ord. Jag har uttalat 
dödsdomen. Den kan icke ändras. 
I afton, när den första tonen lju
der från klockan i kyrkan vid af
tonringningen, då faller Er mans 
huvud.» - På kvällen trängdes 
folkmassan kring schavotten. Bö
deln står redo att halshugga man
nen. Office.rn, som skall övervaka 
avrättningen, har sina soldater 
uppställda i giv akt. Alla stå tysta 
och se väntande upp mot kyrktor
net. Alla veta ju, att när den 
första klocktonen ljuder, då faller 
mannens huvud. Men den dröjer. 
Besynnerligt! Ringaren brukar 
vara påpasslig. Men nu går minut 
efter minut. Officern blir otålig 
och mängden viskar : Ett tecken 
från Gud ! Klockan är stum! Låt 
mannen få leva ! - Då går office
ren med några soldater till kyrk-

dörren. Där se de ringaren med 
all kraft draga i klocksträngen 
och ändå förblir klockan stum. De 
gå uppför alla trapporna, och där 
uppe i tornkammaren, där klockan 
hänger, få de syn på adelsman
nens hustru, som just faller ned 
medvetslös av smärtor. Hon hade 
med sina fina händer hållit om den 
stora järnkläppen i klockan och 
genom dess slag fram och tillbaka 
mot klockan hade händerna blivit 
krossade. - Folkmassan ropar nu 
och begär nåd för den dödsdömde. 
Cromwell svarar: »Jag står vid 
mitt ord. Jag har sagt, att när 
den första klocktonen i afton lju
der, faller mannens huvud. Kloc
kan har blivit stum. Mannen är 
fri!» 

Känner du Honom, vars händer 
blevo svårt sårade för att dödsdo
men icke skulle gå över dig? 

Behöver han allt det här? 
En gammal lappgumma var på 

besök hos en mycket känd och 
framstående man. Denne visade 
med stolthet henne omkring i de 
många rummen i det fina och dyr
bara hemmet. Gumman följde 
med och besåg allt med stort in
tresse, men hon sade in te ett enda 
ord. Hon bara gick med händerna 
i kors och såg och såg. När de 
hade gått igenom hela_ huset utan 

att gumman sagt ett enda ord, 
frågade mannen henne : »Nå, hur 
tycker Ni, att jag har det?» Gum
man svarade endast: ·»Behöver 
hain allt det här?» 

Behöver vi allt det myckna och 
mångahanda, som vi nog alla gär
na vilja samla ihop och äga? 
Tänk, om vi i stället skulle tänka 
mera P4 -det viktigaste a V allt ! 

Några råd till döva . 

Var inte generad för att Ni inte 
hör - det är ingen skam! 

Om Ni frimodigt talar om att 
Ni är döv, så komma människor. 
att försöka förstå Eder och taga 
hänsyn till Eder. 

. Isolera Er inte - sök människors 
sällskap! 

övervinn Er blyghet och mot
vilja mot att vara tillsammans 
med andra människor. Det .är 
nödvändigt för Er andliga ut
veckling. 



Låtsas inte förstå, när Ni inte gör 
det. 

Genom oriktiga svar utsätter 
Ni er bara för orättvist omdö
me, och det blir lätt otrevliga 
missförstånd. Fråga i stället 
omigen! 

öva er flitigt i avläsning. 
öva Er ihärdigt och med tå

lamod. Ställ Er så, att ljuset 
faller på den ni talar med. 

Tala långsamt och tydligt. 
öva Er alltid att tala. Låt 

Edert tal rättas och kontrolle
ras av anhöriga och vänner. 
Fråga dem ofta, om Ni uttalar 
orden riktigt. 

Tappa inte modet. 
Försök att övervinna svang

heterna. Då komma människor 
att sätta värde på Er. 

Gör Ert allra bästa i Ert arbete. 
Ni vinner därigenom till

fredsställelse och livsglädje. 
Försök att genom ytterligare ut
bildning bli skickligare i ert ar
bete. 

V ar inte misstänksam. 
Människor tala mindre om 

gr, än vad Ni tror. Var tack
sam för all hjälp och vänlighet 
och kom ihåg, hur mycket tåla
mod andra måste ha med Er. 
Dessa råd äro givna av Svenska för-

eningen för Dövas Väl och äro goda även 
för de dövstumma. Därtill må två till
läggas: 

Skäms inte för att använda tecken
språket. 

Det hjälper Er ut ur ensam
heten. Det ökar Er livsglädje 
och gör ert liv rikare och lju
sare. 

Använd alla till/ ällen att få större 
rikedom i livet. 

Den bästa hjälpen härtill äro 
gudstjänsterna och föreläsning
arna för dövstumma. Försum
mar du dem, så gör Du dig själv 
stor skada! 
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Samma :förening har även givit föl
jande 

Råd till dövas vänner. 
(Visa detta för edra vänner och släk

tingar.) 

Betrakta den döve på samma sätt 
som Ni betraktar andra män
niskor. 

Dövhet är en defekt på hör
seln men inte på intelligensen 
eller förståndet. 

Låt ej den döve vara ensam i säll
skap. 

Drag honom in i samtalet 
men tvinga honom ej, om han 
inte vill. Förklara alltid för ho
nom, vad man samtalar om. 

Tala lugnt och tydligt. 
Tala tydligt men förvrid inte 

mun och ansikte. Tala lugnt, 
inte fort och stötvis. 

Håll huvudet högt och stilla 
och placera Er om möjligt så, 
att ljuset faller på ert ansikte. 

Antyd från början i få ord, vad 
.samtalet rör sig om. 

Den döve kan då lättare för
stå, även om han inte uppfattar 
allt s.om säges. 

Visa Er inte otålig. · 
Betänkt att hur svårt det än 

är att tala med den döve, så är 
det ändå oändligt mycket svåra
re att förstå Er. 

Grip in och hjälp den döv e 
ur en pinsam förlägenhet, då 
han inte förstår eller missupp
fattar andra även om han är en 
för Er främmande människa 
och det sker på offentlig plats. 

Gå inte ur vä_gen för den döv e. 
Bara genom att visa att Ni 

inte undviker honom kan Ni 
hjälpa honom ur den känsla av 
osäkerhet och skygghet, som så 
ofta följ er med döv het, och han 
blir Er hjärtligt tacksam. 
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VIGDA. 
Ivar Algot Fredriksson, Julita, och 

Märta Elisabet Lönn, Bettna, vigda 
i Katrineholm den 15 mars: 

Herren Gud, som har stiftat -. äkien~ 
skapet, give dem lycka_ och välsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 
Inga Lisa Olsson, Vårdnäs, den 18 febr., 

77 år. 
Knut Sigfrid Blom; ösmo, den 26 febr., 
- 34 år. 

Gudstjänster. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

APRIL. 
Lörd. 6. Västerhaninge, Kyrkan kl. 

10. Nattvard; 
Sönd. 7. Stockholm, Manilla kl. 11,30. 
Sönd. 7. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Lörd. 13. Sala, Kyrkan kl. 12. Natt-

vard. 
Sönd. 14. · Lidingö, Kyrkan kl. 1. 

Nattvard. 
Långf. 19. Stockholm, -Jakobs kyrka 

. kl. 2. .Nattvard. 
Lörd. 20. Nyköping, S :t Nikolai kyr

ka . kl. 11. 
Pås.kd. 21: Stockholm, ·-lföga-11<1.skyl'k-an 

- kl. 2 . .. 
2 .. d. P. 22.. Linköping, Domkyrkan kl. 

1. Nattvard. 
2. d. P. 22. Tjällmo, Kyrkan kl. 5,30. 

Nattvard. 
S. G. S v e nf o r s, 

Vesslevägen 7, Alsten. Tel. Ålsten 13 31. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
MA~.S. 

Sönd. 31. Högfors, Missionshuset kl. 
12. 

APRIL. -
Sönd. 7. Örebro; Norra Församlings-

nemmet kl. ll. . 
Fred. 19. Hallsberg-, Tingshuset kl. 

12,30. Därefter samkväm. 
Sönd. 21. Hjulsjö, Kyrkan kl. 1. Natt

vard. 
Månd. 22. Hamrnar, Kyrkan kl. 12)30. 

Nattvard. 
Sönd. 28. Arvika, Kyrkan kl. 1. Natt

vard. 
C a r l-A k e A r e s k o g, 

Sturegatan 18, Örebro. Tel. 54 78. 

Ä r k e s t i f t e t och D a 1 a r n a. 
MARS. 
Lörd. 30. 
Sönd. 31. 

Gävle, S :t Ansgars Hus kl. 6. 
Borlänge, Föreningslokalen i 
Domnarvet kl. 1. 

Sönd. 31. Hofors, Kyrkan kl. 8. 

Per Olof Gunst, Forssa i Hälsingl~nd, 
den 26 febr., 53 år. 

Knut Edvard Per Hässler, Hudding , 
- den 1 mars, 64 år. 

Karl Karlsson, Dövstumhemmet, Li-
dingö, _den_ 15 . mars, 76 år. 

Ej "'graven · oss- förskräcker: 
Den var din bädd också. 
Din milda hand oss · räcker, 
Hur djupt vi. vila må. 
Den dig i livets skiften 
Har följt, skall ock ur griften 
UpP_tagas _i din famn. 

(Sv. P s lO:i::1) 

Föreläsningar. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

Stockholm, Dövstumföreningen, Up
landsg. ·7; den 6 april kl. 7,30. Rektor 
H. Z·ommarin: »Vårt dricksvatten». 

Nyköping, V. Församlingssalen, den 
20 april efter gudstjänsten. Fröken 
Alma Abrahamsson: »Vår almanack och 
dess historia». 

Eskilstuna, Klosters Församlingsh cm, 
den 20 april kl. 6. Fröken Abrahams
son: »Henry Ford». 

Norrköping, Hedvigs För amling h m, 
Skolg. 33, den 21 april kl. 12. Frök n 
Abrahamsson: »Gotland». 

M-1Jtatu; Församlingshemmet, , den 21 
april kl. 5,30. Samma föreläsning. 

L'inköping, Församlingshemmet, d n 
22 april kl. 11,30. Samma förel-äsning. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 
Kumla, Fylsta skola den 14 april kl. 

11. Rektor Zommarin: »Marie Curie och 
radium». 

Örebro, Dövstumföreningen, Drott
ninggat. 32, d_en -22 april .kl. 7,30. Frö
ken Alma Abrahamsson: »Röda Kor
set». 

S j ä t t e D i s t r i k t e t. 
Upsala, Timmermansg. 1, d. 29 mars 

kl. 8. Pastor Sven:förs: >>"Zigenarfolkets 
underbara ödem>. Ljusbilder. 

Gävle, .S :t Ansgars Hus, d. 30 mars 
efter gudstjänsten kl; 6. Pastor Sven
fors: »Göta kanal». Ljusbilder. 

Borlänge, . Föreningslokalen i Domn
arvet, d. 31 mars efter gudstjänsten 
kl. 1. Pastor Svenfors: »Zigenarfolket s 
underbara · ödem. Ljusbilder. 

Stockholm, K. F. U. K., Brunnsg. 3, 
tisd. d. 9 april kl. 7,30. Samkväm. 

KOM I RÄTT TID till gudstjänst 
och föreläsning ! 

ANMÄL alltid ombyte av adress ! 

A/ B Gustaf Lindströms Boktr., Sthlm 1935 




