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Skogskyrkogå rd en i Stockholm

I korsets tecken segra vi,
Ty Ifristus gör vår ande fri.
Vi genom strid
Gå fram till frid .
0, Herre stå oss bi!
Sv. Ps . 530: 2.
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Lydnad genom l'iaande
S å lärcle han, fastän han
v ar »Son», lydnad genom
sitt liclancle.»
Hebr. 5: 8.
Passionstiden har fäst våra tankar vid den lidande Kristus, som
gick sin väg från Galileen till Jerusalem och genom det ångestfyllda mörkret i Getsemane ända till
korset och döden. Kristus visste
att det var Faderns vilja, att ha~
skulle gå denna väg · och dricka
lidandets kalk till dess sista droppe. Och icke en enda gång tvekade han att göra sin Faders vilja.
Jesu lidande har givit otaliga
människor kraft att bära sitt eget
lidande. Han kunde ha gått förbi
alla svårigheter utan smärta eller
ångest. Men han gjorde det inte.
Han insåg, att lidandets väg var
den enda, som förde honom till
den eviga härligheten hos sin Fader. Vi kunna inte komma undan
våra lidanden. Men Gud ger oss
kraft att lyfta dem på våra skuldror och bära dem, kanske intill
vårt livs slut.
Det finns ju många slag av lidanden, som vi människor ha att
bära i livet. Det finns både yttre
lida:µden, då förhållandena omkring oss bliva särskilt svåra.
Men det finns också inre lidanden,
som ofta äro osynliga för andra.
Men dessa osynliga, inre bördor
kunna vara så svåra att bära, att
vi inte ensamma orkar med dem.
Det gäller då för oss lidande
människor att någonstädes ifrån
få hämta kraft till att bära vårt
kors. Var finns denna kraftkälla?
Jo, vi finna den, då vi betrakta
Jesu lidande.
Då blir våra egna lidanden så
små. Och vår högsta önskan blir
att med Jesu exempel för ögonen
modigt kunna ;p åtaga oss allt vad
livet än må ge oss och framfö r

allt tjäna och hjälpa våra medmänniskor. Då blir själva lidandet oss till välsignelse.
Det berättas i en legend om Jesus, att han hade i sin vård en liten rosenbuske, _ som bar här liga
. bl?mmor. Men så kom gossen Judas med sin vilda skara och förstörde alla rosorna. Och då Jesus
· skyndade dit, hör han Judas
skymfa honom: Var tar du nu rosorna till din krona? Men Jesus
svarade undergivet: Ni lät ju törnena bliva kvar! - Törnet, det
var alltså det viktigaste och mest
värdefulla i hans rosenbuske. Och
det fanns kvar. - Törnet i Jesu
krona öppnade den blodström,
som blev en välsignelsens källa för
hela mänskligheten.
Lidandet i vårt liv kan också
förvandlas till välsignelse. Gud
kommer oss tillmötes med sin förbarmande nåd just under lidandet
och smärtan. Hur mången moder
är det inte, som har sörjt över ett
barns olycka i livet, t. ex. då hon
upptäckt, att barnet är dövt. Hon
har kunnat glädjas åt alla sina
andra barn, deras framgång och
ljusa framtid. Men det döva barnet var hennes sorgebarn och
tunga börda. Men hur ofta ha r
det inte hänt, att modern efter ett
par årtionden har kommit till en
alldeles motsatt åsikt. Det ljusa
hoppet öm de hörande barnens
framtid har svikit, men det dövstumma barnet har i stället givit '
modern mest glädje och stöd.
Gud kan även vända lidand e och
svårigheter till glädje och välsignelse.
Ja, lovad vare Herren fö r den
välsignelse, som han till och med
genom lidandet, ger oss.
Efter e n p redikan a v Juho /(ar lm ,
dövstumpräs t i U JeåbO'l·g.
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Från Finland ·
Ur ett brev från dövstumprästen Lauri Paunu, som nu vistas
vid fronten:
Jag ser och hör nästan varje
dag alldeles otroliga vittnesbörd
om finska krigsmäns mod och
skicklighet. Mest"märkligt är dock
att observera, huru den levande
Guden verkar bland vårt tolk.
Man får här se, hur en. modig man
gråter över sina synder. Till Herrens Heliga Nattvard kommer

mycket mera folk än vad man
kunnat tänka sig. - - - I dessa
förhållanden känner man sin egen
svaghet och uselhet. Men även i
denna sak, få vi lita på Gud. Lika
väl som han sköter om att vårt
folk uppfyller den historiska uppgift, som Han givit oss, lika väl
håller Han vård om att den trons
eld, som Han låtit uppflamma i
vårt älskade fädernesland, icke
sfocknar.

Det märkligaste av allt är re- slåss de med ett dödsförakt, som
ligionens segertåg i de finska sol- nedbryter alla hinder. Men då
. datleden. Alla börjar nu sin dag slåss de inte bara för sitt land, för
med »Fader Vår». Och männen sina hem. Nej, de kämpa för sin
sitta med knäppta händer och tå- nyvunna tro, för allt detta, som
rade ögon och lyssna till fältpräs- här ute i dödens närhet blivit högt
tens förkunnelse. Jag har sett hur och heligt för dem.
hela grupper av soldater bränt
Jag tvekar icke att säga det,
upp sina spelkort efter en sådan och jag vet. att det icke är någon
gudstjänst. Och jag kan försäkra överdrift: de finska soldaterna ha
er, att när fältprästens predik- blivit religiösa. Religionens geningar spridas genom de under- . nombrott inom den finska armen
jordiska radiomottagarna, då sit- är ett märkligt faktum. Frontta alla de, som kunna vara fria soldaternas gudstro är den djupa
att göra det, och lyssna andäktigt andliga verkligheten bakom det
mångomskrivna »undret vid Sumoch stilla.
Och när en ny dag börjar, då ma».
Hällsten i Aftonbladet den 14 febr.

Den lilla orsaken
Det hade kommit en ny patient
på sjuksalen. Han hette Andersson, talade han om. Det var en
jätte till karl. Och ohyggligt
stark, det såg man på honom.
Men ändå såg man på hans ansikte, att han var sjuk på något
sätt. Han behövde inte· ligga till
sängs och var endast inne på observation, sade han.
N(u gick han från säng till säng
och pratade.
Läkarna är kvacksalvare,
som; ingenting vet, sade han. Nu
skall de försöka hitta fel på mig.

Man skall undersöka. Det är bara
för att de ska' förtjäna pengar.
Humbug är det.
De som inte voro för sjuka för
att tala gjorde stillsamma invändningar, men de sågo snart, att det
ingenting tjänade till att försöka
säga emot honom.
Andersson berättade dåliga historier och skrattade själv åt dem.
Han talade om sina äventyr i
främmande hamnar, om slagsmål
och superi och om sin stora
kroppsstyrka. Och vällingkoppen
på morgonen sköt han föraktligt
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Du har aldrig burit hajar
av järn.

Men syndens bojor har ofta plågat dig.
K R I S T U S A L L E N A kan göra dig fri!
»Var och en som gör synd, han är syndens träl. -

Om nu Sonen g ör eder fria, så bliven I verkligen fria. »
Joh. 8: 34, 36.
Vi tacke dig, o Jesu god,
Som rinna lät ditt dyra blod.
Från satans makt och arga list
Ha:r du oss löst) 0 Jesu Krist.
Sv. Ps. 96: 1.
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ifrån sig och svor på, att välling
inte var något för en fullvuxen
karl.
- Det kommer en dag, då du
tackar Gud för en kopp välling,
sade en gråhårsman.
- Gud - äh, håll mun, svarade
jätten.
Dagen därpå - mitt på förmiddagen dog gråhårsmannen.
Hjärtat var utslitet och stannade.
Det kunde inte undvikas, att kamraterna på salen sågo alltsammans - slutet, som var lugnt och
fridfullt, hur man förde bort honom och allt. Den dagen var det
en tung stämning på salen. Det
blir alltid så, när en kamrat går
bort.
Jätten var inte fullt så självsäker denna dag. Han stod vid fönstret och stirrade ut i sjukhusparken. När en av sköterskorna gick
förbi honom frågade han:
~ Tror syster, att det gjorde
ont, när han dog?
- Det tror jag inte, svarade
hon. Gud befriade honom från
hans plågor. Han dog i frid.
Andersson såg underlig ut och
försökte tydligen förstå, vad sköterskan menade. Han lyckades
inte, och då avfärdade han allt
med en axelryckning.
- Är ni .religiösa allesammans
här? Blir man så där dum av att
vara på sjukhus?
Ingen svarade honom.
Nästa dag kallades Andersson
in på läkarens rum. När han kom
ut därifrån, var han blek och upprörd. Han hade fått sin dom han hade lungtuberkulos.
- Jag, stora, starka kar'n, ·
·skulle ha lungsot, sade han. Dom
1juger.

Men ett svårt hostanfall bekräftade, att läkaren hade rätt.
Han gick in i vardagsrummet
och satte sig i ett hörn. Tydligen
ville han vara i fred med sina tankar. Där satt han hela förmiddagen, men efter middagen satte
han sig på sängkanten hos en av
de sjuka, som man kallade »professorn»,, därför att han hade
bättre skolutbildning än många
av de andra patienterna.
- Hur får man · lungsot? frågade han.
·»Professorn» sade, vad han
visste om sjukdomen och tillade:
- Tuberkulosbacillen är så liten, att man inte kan se den med
blotta ögat. Men trots sin litenhet, är den stark nog att bryta
ner även en jätte. Det hjälper inte, att man försöker slå ner den
med knytnävarna.
Om Andersson förstod detta,
vet man inte. Man han sade:
- Tror du, att jag dör av det
här?
- Det står i . Guds hand, svarade »professorn».
- Gud!? Alltid kommer man
med det där, bröt han ut.
- . Tror inte ·au att vi, som sett
mer av livet och döden, än vad du
gjort, ha orsak att tala om Gud?
sade »professorn» . .
Jätten reste sig. Hans händer
darrade, när han torkade ångestsvetten ur pannan. Han led av
fruktansvärd oro. Han försökte
intala sig själv mod. Han var ju
stark. Ingen hade kunnat besegra
honom. Men så kom han ihåg, att
bacillen, som var så liten, att den
inte syntes, var starkare ändå.
- Kanske, stönade han, kanske
ni andra ha rätt.
Efter Sveriges Un gdom
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Det undermedvetna
- Men pojke, vad står du här
och tittar på?
Det var en mängd granna biografaffischer med bilder av mord
och kärlek och ...
Halvt trotsigt, halvt skamset
ser pojken på mig: - Jag får väl
gå på bio om jag vill !
- Visst! Om du får för dina
föräldrar. Men säg mig : Tror du
att det där är nyttigt för dig? Jag
pekade på affischerna.
Han svarar: Det kan väl
hända, att det bara är smörj a .
Men jag tittar ju också bara på
det ett tag. Man måste ju ha sett
sådant någon gång. I kväll har
jag redan glömt alltihop igen.
- Såååå?
- Nåja, skrattar han, kanske
jag drömmer om det ett tag, men

- Nåja, jag för.står!
- Bra! Därför kan du inte
glömma det du sett. Rätt som det
är stiger det upp från det under medvetna i tankar och drömmar,
bestämmer ofta dina beslut, oftare
än du själv önskar. Ser du, därför
är det viktigt med allt det där,
som vi stuva in i vårt undermedvetna. Tänk på bilden med källaren. T.änk dig, att man ordnat allting riktigt trevligt i sin våning,
men nere i källaren .står ett fat
med ruttet kött ...
- ... och en tunna gammal
sill, tillägger pojken skrattande.
Just det - nå vad sker?
- Det kommer nog att lukta!
- Var säker på det. Så ungefär är det också med ditt under medvetna. För.står du nu, vad jag
Jag avbryter honom : Jag menar? Vad hjälper dig ditt dagtror nog också, att du drömmer om medvetande, om du inte ser till att
det i natt. Och så visar det sig, det är snyggt och rent därnere i
att alla dessa tokiga bilder blivit det undermedvetna.
- Men vad skall man göra då?
en makt i ditt undermedvetna.
- Framförallt fylla det underHan tittar förvånat på mig: medvetna
med det som är gott och
Undermedvetna? Vad är det för .
rent. Läs goda böcker! Umgås
något?
- Följ med en bit, så skall jag med goda kamrater! Och tillåt
inte, att någon stoppar ned ruttna
berätta!
Två frågande, nyfikna ögon se saker i ditt undermedvetnas kälpå mig, medan jag försökte för- lare : osedliga bilder, dåliga histoklara · detta för en 14-årig stor- rier o. s. v. Undvik det vid alla
stadspojke. ~ Jag fann · en pas- tillfällen !
Han nickar energiskt: - Skall
sande bild.
ske!
- Alltså, hör på ett tag : vårt
- Och framför allt: upptag
inre är som ett hus med en stor
källare. övre våningen är vårt dagligen det största och bästa i
medvetande, man kan säga vårt ditt undermedvetna, nämligen
dagmedvetande. Där finns allt, Guds ord! Läs dagligen din Bibel!
som vi tänka på och göra. Det un- Då flyttar Kristus in i ditt hjärdermedvetna är som källaren. I ta, och hans heliga Ande bringD,r
källaren ställer man undan en ordning i ditt undermedvetna
massa saker, som man inte behö- själsliv.
- Det är nog riktigt. Tack för
ver. Där står en trasig cykel,
gamla lårar , tomma potatissäckar lärdom.en! Nu måste jag gå hem.
(Från tyskan.)
och ...
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Plan för daglig bibelläsning.
Utarbetad av pastor E. Stueland, Bergen.

Midfastosöndagen. 3 mars. Kris tus är
mat för din själ. Joh. 6: 52-65.
M. Joh. 6: 1-15 . . Tro på Kristus!
T. Joh. 6: 37-40. Den som kommer
till Kristus, blir icke utkastad.
0. Matt. 5: 1-6. Saliga äro de, som
hungra och törsta efter Tättfärdighet.
T. Matt. 5: 7-9. Saliga äro de renhjärtade.
F. Matt. 5: 10-12. Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen!
L. Matt. 11 : 28-30. Kommen till mig
I alle, som arbeten och ären betungade!
5 sönd. i Fastan. 10 mars. Tänk vå
Guds kärlek genom Jesus Kristus !
Luk. 1: 39-45.
M. Luk. 11: 26-38. Guds budskap om
Jesus Kristus.
T. Joh. 1: 1-5. Genom Kristus lyser
ljuset i mörkret.
0. Luk. 1: 46-50. Guds barmhärtig het varar från släkte till släkte.
T'. Upp.· 21: 3. Guds boning är hos
människorna.
F. Rom. 15: 13-14. Gud skall uppfylla eder med glädje och frid.
L. Joh. 3: 16. Så älskade Gud världen,
att han utgav sin enfödde son.
Palmsöndagen. 17 mars. Han på korset, Han allena är min frid och salig het. J oh. 12: 20-33.
M. Joh. 12: 1-16.
Välsignad vare
Han, som .kommer, i Herrans namn.

Kungörelse för i. d. första distriktet.
Understöd ur Carl och Edla Liljas
fond för fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Manilla Dövstumskola före
den 1 april. Ansökan insändes till pastor Sven fors, V esslevägen 7, Åls ten.
I ansökan skall tydligt angivas ändamålet med det sökta understödet och
summans storlek. Behovet av understöd
skall vara intygat av präst elier kommunalman i hemorten. Understöd lämnas i första hand för utbildning i yrke
eller för utövning därav eller för annat
ändamål, som avser att befrämja sökandens livsuppehälle. Om understöd
lämnas till inköp av arbetsmaskiner
eller verktyg förbli dessa fondens egendom, men de få av understödstagaren
användas så länge de behövs.
Understöd skall i regel vara till av-

T.

Mark. 12: 1-10. Jesus rider in i
Jerusalem.
0. Luk. 22: 14-20. Nattvarden instiftas.
T. Joh. 13: 1-15. Jesus visar sitt tjänaresinne.
Långfredagen. Luk. 22: 39-71 och 23:
1-46. Jesu lidande.
L. Joh. 19: 32-42. Jesus begraves.
Påskdagen. 24 mars. Kristus har segrat över döden. Matt. 28: 1-8.
Annandag Påsk. Matt. 28: 9-=-15. Kristus säger: Frid vare med eder!
Marie bebådelsedag. Luk. 1: 26-38.
Ängelns budskap till Maria.
0. Luk. 24: 13-35. Lärjungarna fingo
se Jesus.
T. 1 Kor. 15: 12-22. Vi skola uppstå
från de döda.
F. Joh. 11: 18-27. Den som tror på
Kristus, skall hwa.
L. Kol. 3: 1-4. Söken det, som är
därovan, himmelriket!
1 sönd. e. Påsk. 31 mars. Från tvivel
till tro. Luk. 24: 36-43.
M. Joh. 21: 1-14. Jesus vid Tiberias
sjö.
T. Joh. 20: 19-31. Jesus hjälper Tomas till tro.
0. 1 Joh. 5: 4-12. Den som har Sonen, han har livet.
T. Apg. 13: 26-31. Lärjungarna predika om Jesu uppståndelse.
F. Apg . .22: 6-10. Paulus möter den
uppståndne.
L. Matt. 20:17-19. Jesus har förutsagt sin uppståndelse.

hjälpande av tillfälligt behov och utgår
endast till dövstumma från gamla första
distriktet med företräde för den som
bor i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas först efter den 15
juni.

Föreläsningar.
Forts. fr. sista sidan.
Upsala, Timmermansg. 1, kl. 4, samma föreläsning.
Arvidsjaur, den 9 mars efter gudstjänsten. Pastor Svennas: Bland svenskar, finnar och lappar. Referat av
Biskop Bergqvists bok med detta namn.
Samm~ föreläsning hålles efter gudstjänsten i:
Sorsele den 10 mars.
Norsjö den 12 mars.
Bastuträsk den 13 mars.
Burträsk den 17 mars.
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Gudstjänster i mars.
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
2. Katrineholm, Förs.-salen kl. 3,30.
3. Stockholm, Storkyrkosalen kl. 2.
(Ing. från Trädgårdsgatan vid
Stortorget.)
L. 9. Norrtälje, Förs.-hemm. kl. 12,H>.
s. 10. Upsala, Mikaelskapellet kl. 1.
L. 16. Mjölby, Kyrkan kl. 4. Nattvar d.
s. 17. Norrköping, Olai kyrka kl. 1,oo.
Nattvard.
F. 22. Stockholm, Jakobs kyr ka kl. 2.
Nattvard.
s. 24. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 2.
M.25. Sedertälje, Kyrkan kl. 1. Nattv.
L. 30. Köping, Kyrkan kl. 4.
s. 31. V ästan/ ors, Kyrkan kl. 1.
S. G. S v e n f o r s,
Vesslev. 7., Alsten. Tel. 25 43 31.
L.
S.

L u n d s d i s t r i k t.
Nässjö, Förs.-hemmet kl. 6,30.·
Väx jö, Domkyrkan kl. 2.
Hovmantorp,
Dövstumhemmet
kl. 4. Nattvard.
S. 10. Nybro, Kyrkan kl. 1,15.
L. 16. Tranås, Kyrkan kl. 6.
S. 17. Värnamo, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
S. 24. Hässleholm, Kyrkan kl. 1.
M. 25. Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal
kl. 1.
T. 26. Karlskrona, Förs.-hemmet kl. 2.
L. 30. Ängelholm, Kyrkan kl. 6. Nattvard.
S. 31. Kristians tad, Kyrkan ,kl. 1.
G. Bratt,
Kronobergsgatan 18, Växjö. Tel. 27 10.

L.
S.
F.

2.
3.
8.

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
3. Ulricehamn , Förs.-hemmet kl.
11,45.
S. 3. Borås, Förs.-hemmet kl. 3,45.
S. 10. Tidaholm,
Förs.-hemmet
kl.
11,30.
s. 10. Falköping, Förs.-hemmet kl. 3.
s. 17. Skara, För$.-hemmet kl. 11,15'.
s. 17. Lidköping, Förs.-he'mmet kl. 2,30.
s. 24. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
· Nattvard.
M. 25. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. Nattvard.
T. 26. Halmstad, Dövst.-fören. kl. 11,30.
T. 26. Varberg, Kyrkan kl. 3,15. Nattvard.
S. 31. Vara, Kyrkan kl. 12,45. Nattvard.
S. 31. Vänersborg, Kyrkan ~l. 3,30.
H. B e r g fe l t,
Kungälv. Tel. 14.

S.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Kopparberg, Kyrkan kl. 13.
Karlstad, Domkyrkan kl. 12,:w.
Därefter samling hos Domprosten.
S. 17. Örebro, Norra Förs.-hemmet kl.
13,15. (Obs. tiden!)
S. 24. Bollnäs, Förs.-salen kl. 13,15.
M. 25. Orsa, Förs.-salen . kl. 16.
T. 26. Gäv le, S :t Ansgars hus kl. 16.
Ca r l-Ä k e Ar e skog,
Stureg. 16, Örebro. Tel. 154 78.
S. 3.
S. 10.

F.
L.
S.
M.
T.

ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
Härnösand; Förs.-salen kl. 11.
Örnsköldsvik, Kyrkan kl. 12.
Sollefte å, Soldathemmet kl. 12.
Östersund, Kyrkan kl. 12,30.
Sundsvall, Kyrkan kl. 2.
Jo e l Lod in,
Dövstumskolan, Härnösand.

H
22.
23.
24.
25.
26.

9. A r vidsjaur, Kyrkan kl. 12.
10. Sorsele, Kyrkan kl. l,30.
T. 12. Norsjö, Förs.-hemmet kl. 4.
0. 13. Bastutr äsk, Kapellet kl. 1.
s. 17. Burträsk, Gravkapellet kl. 1.
Ivar Sven n as,
Brännerigatan 9, Härnösand. Tel. 13.

L.

s.

Föreläsningar
Stockholm, Drottningg. 26, den 3 mar s
kl. 7,30. Pastor Svenfors: ~Tankens
makt» (uppskjuten från februari).
·Den 31 mars. Fröken Fondelius:
»England på nära håll.» Ljusbilder.
Mjölby, den 16 mars efter gudstjänsten. Fröken Fondelius: »Något om
luftskydd.» Film.
Lin köping, Förs.-hemmet i Stolplyckan, den 16 mars kl. 7,30, samma föreläsning.
·
·
N orrköping, den 17 mars . efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Västan/ ors, den 31 mars efter gudstjänsten. Pastor · Svenfors: »Mjölken,
vårt viktigaste näringsmedeL» Film.
Katrineholm, . den 2 mars efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Visby, Förs.-hemmet, den 26 mars kl.
1 och 4. Herr Matthes: »Något om vår a
viktigaste
kulturväxter»
och
»Om
pengar».
Borlänge, Ida Anderssons pensionat,
den 3 mars kl. 3. Herr Lundberg: »Gi f tiga växter».
Den 24 mars kl. 3 i Järnvägshotell t .
Fru Renner: »Sjuk- och olycksfallsvår d
i hemmet».
Gävle, Stadshuset, den 25 mars kl. 4,
samma föreläsning.
Forts. å sid. 15,

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm
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