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Tur ·te n ord ber~. 

Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut 
och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens 
och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har 

befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände. 
(Matt. 28: 18- 20) 



42 Missionen. 
När Jesus skulle lämna jorden, 

gav han lärjungarna den befall
ningen: »Gån fördenskull ut och 
gören alla folk till lärjungar» 
(Matt. 29: 19). Apostlarna lyd
de Jesus. Om Paulus långa mis
sionsresor kunna vi läsa i Apost
lagärningarna. Vid slutet av me
deltiden var nästan hela Europa 
kristnat. Men på en del platser 
fanns ännu hedendomen, t. ex. i 
Lappland. Gustav Vasa sände 
predikanter till lapparna. Karl 
IX byggde kyrkor och Gustav Il 
Adolf skolor i Lappland. I slutet 
av 1700-talet var Lappland helt 
kristnat. 

På 1600-talet fick vårt land en 
koloni i norra Amerika, som fick 
namnet Nya Sverige. Även dit 
sändes svenska präster, som pre
dikade för indianerna och över
satte Luthers katekes till deras 
språk. Men först på 1800-talet 
gingo de kristna ut »i hela värl
den» för att predika evangelium, 

såsom Jesus befallt. I . England 
började man först arbeta för hed
nam1ss10nen. I Sverige var det 
Peter Fjellstedt, som först reste 
omkring och predikade om hed
ningarnas nöd. År 1935 stiftades 
Svenska missionssällskapet, som 
arbetade tillsammans med tyska 
missionärer i Indien. Evangelis
ka fosterlandsstiftelsen och Svens
ka missionsförbundet började med 
egna missionsfält. År 187 4 till
sattes Svenska Kyrkans Missions
styrelse, som nu leder vår kyrkas 
mission. Vi ha missionärer i Af
rika, Indien och Kina. Många äro 
villiga att resa ut till hednafolken 
för att predika Kristi evangelium 
för dem. Må vi tänka på dem i 
våra böner och giva dem all den 
hjälp, som vi kunna giva. 

A-g. 

·r detta nummer av Kyrkobladet se 
vi några bilder från Svenska Kyrkans 
missionsfält i Sydafrika, vilka bättre 
än ord ge oss en inblick i det omfattan
de och välsignelserika arbetet. 

Effatas välsignelse. 
Till 12 sönd. efter Trefaldighet den 15 aug. Läs Mark. 7: 31-37. 

Ovanför talarstolen i Dövstum- ens räknades som människor. Ja, 
kyrkans Sacristia i Köpenhamn man trodde till och med, att de 
hänger en tavla med ett enda ord: dövstumma ingen själ hade. 
Effata.*) Den fördes med hem Med kristendomens utbredning 
från det kristliga ungdomsmötet i ändrades emellertid människornas 
Forsmöllan i Sverige år 1928 så- syn på de dövstumma. Man tog 
som en gåva från de svenska kam- sig an dem. De blevo undervisa
raterna. de. De lärdes att tala, läsa och 

Varje gång jag har varit där på skriva, att se och förstå. 
möte, har jag icke kunnat undgå »Effata», sade Jesus till den 
att se på den tavlan. Och jag dövstumme. Hans ord ha gått i 
kände det, som var det en manan- uppfyllelse. Försök att förstå, 
de röst: Effata, det är: Upplåt vilken mäktig betydelse detta ord 
dig. fick för de dövstumma. överallt, 

Så sade mästaren: Upplåt dig! d.~r .. evangelium ?.lev förkunn.~t, 
Och den döve och stumme talade forbattrades qe dovstummas for
och hörde. hållanden. - Upplåt dig och gå 

Om man kunde tänka ~ig hur 
det var vid tiden för vår tidräk
nings början, skulle man se de 
dövstumma gå omkring som någ
ra fullständigt okunniga och 
hjälplösa stackare, som knappast 

in i din kammare den 12 sönd. ef
ter Trefaldighet och tacka Gud 
för hans stora godhet mot dig. 

T. Christensen i De Djl.lvstummes S 9-1 ndag. 

* Ordet Effata skrevs förr vanligen 
H e7Jhnta (uttalas: effata). 



Gudstjänst i Oscarsberg . Oscarsberg är den äld
sta missionsstationen i Sydafrika, grundad 1878. 
Antal församlingsmedlemmar: 1,463. Prästsemi
narium. Skolor. Åkerbruksarbete. 

Skolköket U mvumulo seminarium. 

som en vensl skola. 

Kyrkan Emtulwa. 

Efter genomgången minariekurs i 
prästseminariet i Oscarsberg har vräst

vigning ägt rum. 

Inom svenska kyrkans Zulumi sion 
finns 9 huvudstationer och 60 ut tatio
ner. ] c svenska missionsarbetarna äro 

8 och de infödda medarbetarna 190. 
Antalet döpta församling medlemmar 
uppgå till 16,200. De olika församling
arna ha sammanslutits till en evange-

lisk-luthersk zulukyrka. 
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KONFIRMANDERNA I öREBRO. 
Sittande från vänster: Stina Westholm, Glanshammar, Maria Sterner, Väse, 

pastor Areskog, Astrid Pettersson, Kumla, Ruth Sandberg, Frykås n, Sv a Mo
berg, Karlskoga. 

Stående: Anton Jakobsson, Degerfors, Artur Eriksson, Lännäs, Tore App lgren, 
Askersund, Alex Johansson, Järnboås, Georg F redriksson, Gällersta, Nil J ordans
son, Kila, Elving Nilsson, Stöllet, Gösta Svensson, Väse, Gustaf Johan son, Sille
rud, Konrad Hällqvist, Lesjöfors. 

En sjuksal i Dundee sjukhus. 

På flera ställen bedriver missionen sjuk
vårdsverksamhet i större utsträckning. I 
Dundee, Ceza och Appelbosch finns sjuk
hus med utbildade sköterskor. I Ceza be
handlades 1935 414 inneliggande sjuka med 
över 5,000 vårddagar och 3,617 po.liklinik
patienter. 

I 07Jerations1·irnirnet. 
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K ONFIRMANDERNA I GÄVLE. 
För ta raden från vänster: Clary Hed, Västerås, Anna Johansson, Ärentuna, 

Herr Han on, Komminister Ekman, Rektor J ohnsson, Fröken Aurell, Linnea 
Jonsson, Stråtjära, Karin Zetterström, Grycksbo. 

Andra raden: Inga-Lisa Ka,rlsson, Gävle, Aina Andersson, Gävle, Birgit Jons
on, Hamrånge, Ester Lindberg, Sandviken, Dajvi Hedlund, Hjälsta, Inez Söder

holm, Ljusn , Svea Lindgren, Tierp. 
Tredje raden: Rune Norberg, Borlänge, Enar Jonsson, Bergvik, Jonas Axelsson, 

Bollnäs, Algot Björk, Bjuråker, Ernst Andersson, Falun. 

Glada flickscouter . Skolan i Roodepoort har -till 
t:ppgift att samla pojkar under kristen ledning 
för att fostra dem för livet. En god hjälp har 
man funnit i scoutrörels::m. Hemmets husmor 
har upptagit scoutverksamhet bland flickor. -
I Dundee finns även yrkesskola. 

Jos ef Zulu - zuluprinsen som blev 
präst. Född 1862, död 1927. Prästvigd 
i Upsala Domkyrka 1901. Betecknande 
för honom var bönen: »Herre ! Gör mig 
trogen och låt mig tjäna dig. Välsigna 
i rikt mått den sven ka kyrkan, som i 
kärlek till dig och i lydnad för din vilja 
fört evangelium till mitt folk.» 
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Lärar och ele
ver utan! ör lä-
1rares e?ninarie t 
i Unipuniulo. 

nd r ång gcir 
dopsli arcm UJJP 
till högtid i 
'i/I 1'?'en · hus. 

Guds ord 71re
dikas i en gruv
barack i Johan
nesburg. 
Kring sta<len 
med dess 350 
tusen invåna re 
ligga världen 
största guld
gruvor, några 
med 2,000 met . 
djup. Guldpro
duktionens år
liga värde upp
går till omkr. 
700 milj. kr. 
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Våra 
k yr-kor. 

Knn.oälf kyrka grundades 1679. Några mer genomgripande för
änd rin ·ar ha ej företagits efter dess färdigställande, dock gjordes någ-
1'" r ar· tioner och målningar under 1800-talet. 1935 genomfördes 

n grun dlig renovering av kyrkan varvid de ursprungliga färgerna i 
l yrl · n åt rställdes. Den är nu en av de vackraste kyrkorna på väst-
1 u L n. 

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

11 "n !. Trefaldighet. 8 augusti. 
111· ödmjuk infÖ?' (]ud! Matt. 23: 

1- J2. 
M. M · tt. 21: 28-31. Ångrar du din 

synd. 
'r. l J h. 1: 8-9. Om vi säga, att vi 

i ng; n ynd hava, bedraga vi oss 
s j ~il a. 
l Joh. 2:1-3. Kristus är förso-
11 in · n för våra synder. 

'T'. L ul. 1 : 9- 14. Gud, förbarma dig 
·· l ' m·i · yndare ! 

F. R m. : 12- 14. Låt icke synden 
r g ra r ig! 

L. Rom. G: 22-2 . Syndens lön är 
döden. 

12 Sönd. e. Tr faldighet. 15 · augusti. 
Låt oss JYri a Cnd fÖ?' hans godhet! 
Joh. 9: 24-

M. Mark. 7: 31- 7. Jesus botar en 
dövstum. 

T. Matt. rn: 31- 7. Tala icke något 
ont ! 
J oh. 9: 13-23. J us botar en 
blindfödd man . 

'T'. J oh. 9: 24-34. Je u har sin makt 
från Gud. 
Tit. 3: 4-7. Genom dopet frälste 
Gud oss efter sin barmhärtighet. 

L. Rom. 8: 38-39. Int t kan skilja 
o s från Guds kärl k. 

13 Sönd. e. Trefaldighet. 22 augusti. 
L ev tt liv i Kärlek! J oh. 1 : 4 
-35. 

M. Matt. 5: 43-48. I skolen vara full
komliga. 

T. Luk. 10-: 23-37. Den barmhärtige 
samariten. 

0. 1 Kor. 13: 1-3. Ett liv utan kär
lek är värdelöst. 

T. 1 Kor. 13: 4-7. Kärleken b håll r 
icke det onda. 

F. 1 Kor. 13: 8-10. Kärleken för
svinner aldrig. 

L. 1 Kor. 13: 11-1 Störst av allt 
är kärleken. 

14 Sönd. e. Trefaldighet. 29 augusti. 
Kom ihåg att tacka Gud! Luk. 4: 
23-30. 

M. Joh. 5: 1-9. J esus botar n juk 
vid Betesda. 

T. Gal. 5: 16-24. Andens frukt är 
kärlek, glädje och frid. 

0. 1 Kor. 1: 4-9. Tacka Gud alltid ! 
T. Ef. 5: 17-21. Tacka Gud för all

ting! 
F. Luk. 19: 3'7-40. Lärjungarna tac

kade och prisad Gud. 
L. Hebr. 13: 15-16. Glöm ick att 

göra d t goda! 
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Gudstjänst er. 
F ö r s t a D i s t r i k t e t. 

AUGUSTI. 

L. 7. 
s. 8. 

L. 14. 
s. 15. 
L. 21. 
L. 21. 
s. 22. 
s. 22. 

s. 29. 

M .. 30. 

V äddö, Kyrkan kl. 3,30. 
Stockholm, Seglora Kyrka å 
Skansen kl. 2. 
Visby, Domkyrkan kl. 7. 
Lärbro, Kyrkan kl. 10. 
Mjölby, Kyrkan kl. 4,45. 
Linköping, Förs.-hemrnet kl. 8. 
Vånga, Kyrkan kl. 12,30. 
Norrköping, Hedvigs Kyrka kl. 
3,30. 
Nyköping, S :t Nikolai Kyrka 
kl. 1. (Förel. kl. 11,30.) 
Värmdö, Fredriksborg kl. 12,so. 

SEPTEMBER. 

L. 4. Norb erg, Kyrkan kl. 4,30. 
S. 5. Stockholm,, Storkyrkan kl. 2. 
S. 5. Lidingo, Kyrkan kl. 4. 

S. G. S v en fors. 
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31. 

Stockholm. Alla i staden boende döv
stumma, som under året fylla · 60 år, 
inbjudas till en högtidsdag å Skansen 
den 8 aug. Samling i Seglora Kyrka 
kl. 2, varefter Syföreningen inbjuder 
till middag. - De inbjudna erhålla per
sonligt inbjudningskort, som berättigar 
till fritt inträde till Skansen. 

Visby. Utfärd till Lärbro den 15 aug. 
med Gudstjänst i Kyrkan, varefter da
gen tillbringas på Pavalds gård, <lär 
föreläsning hålles av rektor Zommarin. 
Samling vid österport kl. 9. 

Dövstu1nlärare Algot österlund hål
ler följande Gudstjänster: 

AUGUSTI. 

S. 1. Finspong, Slottskapellet kl. 2. 
S. 8. Mjölby, Kyrkan kl. 2. 
S . . 15. Motala, Kyrkan kl. 2,30. 
S. 22. Vadstena, Klosterkyrkan kl. 2,30. 
S. 29. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 

SEPTEMBER. · 

S. 5. Norrköping, Hedvigs Kyrka kl. 
12,30. 

F j ä r d e D i s t r i k t e t. 

AUGUSTI. 

F~ 13. 

L. 14. 
s .. 15. · 
s. 15. 
0. 18. 
0. 18. 

Grebbestad, Kyrkan kl. 1. Natt
vard. 
Lysekil, Kyrkan kl. 1. 
Kungät·v, Kytkan kl. 1. 
Göteborg, J ohanneskyrkan kl. 4. 

· Tegneby, Kyrkan kl. 1. 
Torp, Kyrkan . kl. 3,30. Nattvard. 

s. 22. 
s. 22. 
L. 28. 

s. 29. 

Tidaholrn, Förs.-hemm. kl. I l ,;10. 
Falköping, Kyrkan kl. 3. Natt . 
Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,11:1. 
Nattvard. 

Borås, Caroli Kyrka kl. 2. Natt 

SEPTEMBER. 

0. 1. 'Stenkyrka, Kyrkan kl. 1. Naltv. 
L. 4. Laholm, Kyrkan kl. 11,:rn. 
L. 4. Knäred, Kyrkan kl. 4,30. Natt . 
S. 5. Halmstad, Dövst.-fören . kl. 11. 
S. 5. Falkenberg, Kyrkan kl. 2,~10. 

Nattvard. 
H i l d i n g B e r g f e l t, 

Kungälv. Tel. 14. 

F e m t e D i s t r i k t e t. 

AUGUSTI. 

S. 29. Kopparb erg, Kyrkan kl. 1. 

SEPTEMBER. 

S. 5. Örebro, Dövstumskolan kl. 9,;rn. 
S. 5. Örebro, N. Förs.-hemmet kl. 11. 

. S. 5. Glanskammar, S. Jakobsson kl. l. 
Carl-Åke Ar e skog, 

Sturegatan 12, Örebro. Tel. 54 78. 

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

Visby, den 14 aug. efter Gudstjän -
ten. Rektor Zommarin: »Vårt dricks
vatten», samt den 15 aug. under utfärd 
till Lär bro: »Gotska Sandön». ~ 

Nyköping, V. Förs.-salen, den 29 aug. 
kl. 11,:m. Rektor Zommarin: »Boliden». 

Sjätte Distrikte~ 

Hudiksvall, Godtemplarhuset, den 21 
aug. kl. 9 e. m. Fröken Fondelius: »Be
römda . mästare och deras tavlor». Bilder. 

AVLIDEN. 

Evald . Loqvist, Stockholm, den 5 juni, 
48 år .. 

Ej fruktar jag, då du är när i nåd, 
Då viker smärtan, aldrig fattas råd, 
A ·v gravens fasa ej ett spår är kvar, 
Och döden mist sin udd, när dig jag har. 

(Sv. Ps. 651: 6) 

Glöm icke att anmäla ombyte av 
adress. För första distriktet, Upsala och 
Gävleborgs län till pastor Svenfors. 
Fjärde distriktet till pastor Bergfelt. 
Femte distriktet och Dalarna till pastor 
Areskog. 

A/ B Gustaf Lindetröms Boktr., Sthlm 1937 8 4 46 




