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William Hole, Jesus botar sjuka.

I nödens högsta smärta
Din hjälp mig närmast är.
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Bön i nödtid
Du gaf mig, Herre, Ditt öfverflöd:
ett älskad t hem och ett dagligt bröd,
frid, hälsa, gläd je och helga orden.
Vi bedja nu för all sorg på jorden:
för de olyckliga utan tal,
för dem som kvida i hungerns kval,
för dem som frysa i vinternatten,
för dem som sjunka i hafvets vatten,
för dem som smäkta i ökensand,
för dem som flykta för eld och brand,
för dem som vandra vid tiggarstaf var,
för dem som sörja vid kära grafvar,
för alla sjuka i sqmnlös kväll
för alla fångar i järn och cell,
för de landsflyktiga, de fördrifna,
de faderlösa, de öfvergifna,
för de vansinnigas mörka natt,
för dem som mist sina ögons skatt,
för alla lytta, för dem en tunga
Du nekat, Gud, att Ditt lof besjunga,
för dem, som sörja sitt fosterland,
för slafven, bunden vid bödelns hand,
för de betryckta, de skuldlöst dömda,
för de förskjutna och de förglömda,
för dem som Dig, Herre Jesus Krist,
ha aldrig känt eller tidigt mist,
för alla sorgsna, för alla arma,
Gud, öf ver dem Dig i nåd förbarma.

Z. Topelius.

27

Fridens tankar .
J.ag vet .v äl, vilka tankar
jag har för eder, säger Herren, nämligen fridens tankar
och icke ofärdens, till att giva
eder en framtid och ett hopp.
Jeremia 29: 11.
Vi ha ofta svårt att tro, att Gud
är med oss. I sorgens och olyckans
dagar tänka vi, att Herren har
glömt oss. Vii säga: om Gud äliskade m:Lg, då hade det inte blivit
så. Han måtte ha glömt att Han
lovat mig sin nlåd. Herren . svarar: Jag vet väl, vilka tankar jag
har för eder, nämligen fridens
tankar och ioke· ofärdens. Skola
v,i då icke låta trösta oss! Ingenting kommer över, utan att Herren ser det. Och det som vi tycka
är en olycka för osis, det skalil han
styra så att det bliver till lycka.

Han har f:riidens tanllmr med oss.
Han skall leda det som är svårt
för oss, så att det blir osis till välsignelse. Om vi böja oss för Gud
i alla prövningar, så :skola vi få
se hans kär lek.
Alla slags: sjuka och lidande och
oroliga människor kommo .till Je.sus. Och ihian gav dem häls·a och
frid. Det är på samma sätt i dag.
Den :somi uppriktigt söker honom,
han får tröst och välsignel se.
Så skola v i' bedja honom, och
Harn vill höra oss. Sök Honom,
och du skall få kraft att bära alla
dina bördor så att du till sist
måste tacka Honom.
Jia g hörde ett ord i finska radion under kriget. Man kallade
det dagen1s tänkespråk: B ed icke
Gud om en lätt börda, ut·a n bed
om starka skuldror.
1
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Den lyckliga ön
P1itcairrn, så heter en liiten ö · i · Han lyckald~s dock att efter faStilla havet, bara 5 kvadratmil , · s.ans.full.a str:~J)at$.er · uppnå land.
stor. Den är mycket klippig och Styrmannen fortsatte sin färd
svår att landa vid. Ingen hamn med fartyget. Men 1 de vi1sste, att
bjuder skydd för fä:r:tygen. ön l.aigens. 1s,t rängaJSte straff skulle
var oupptäckt till år 1767. · De drabba dem, om de fölle i r.ättvifölista inbygigarna kommo dit år sans händer. ·Därför måste de
1790. Det skedde under mycke;t gömma sig undan och vågade ej
dramatiska förhållanden.
återvända till oivil:Lserad~ trakter.
Engelska regeringen hade sänt De levde utan religion och moral.
ett farty1g på en expedition till ön Två år efter myteriet anträffade
Tahiti för att samla brödfrukts- de klippön Pitcairn. Där skuHe
plantor. Chefen var en duktig sjö- de stiga i land och bli ·k olonister.
man, men hård och brutal. Under De hade med sig några infödda
den långa färden plågade han bå- män från en annan ö och tolv
de befiäl oc;h manskap,, vilket kvinnor. Skeppet satteis på grund
uppväckte ett våldsamt hat mot och antändes..
honom. Och på :återresan kom det
Men hur skulle dessa män och
till öppet myteri. Förste .styr- kvinnor kunna grunda ett samhälman bemäktiig.ade sig skeppet, och le långt borta från den övriga
kaptenen tvingades att med 18 mänskl1igheten? Det började med
man, som blivit honom ,t rogna, anarki och inbördes tvister om
lämna fartyget ute på öppna ha- jordens fördelning. Svarts juka
vet i en liten, dåligt utrustad båt. och rashat ooh alla onda makter
1
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voro lösa. Men den värsta olyckan
kom, då några matroser upptäckte, att de kunde få en spritdryck
från en jordnöt, som växte överallt på ön. Mångia av nybyggarna
voro sedan inte nyktra en enda
dag. Det 'blev en fruktansvälid tid.
Ett utliotningskri.g började. Åtta
man dräptes på en enda natt.
Fyra engelsmän, elva kvinnor och
några småbarn utgjorde hela kolonien, som höll på att alldeles gå
under. Men så kom räddningen i
elfte timmen. Den kom på siamma
sätt som ·räddningen för den förlorade sonen. Två av de kvarlevande började samtala om läget.
De talade allvarligt med varandra. De ]ämför:de sii tt hittillsvarande liv med vad de fått fära
dä~hemma en gång . .De funno, att
de grovt brutit mot . alla gudomliga lagar. Med .död och undergång för ögonen beslöto de att
bedja Gud om förlåtelse och kraft
att börja ett nytt liv~
En tid av 19 år gick utan att
något fartyg be sökte Pitcairn.
Men 1808 kom ·en amerikansk valfångstbåt till · ön. Och den medförde hem den uppseendeväckande nyheten att myteristerna fanns
på ön Pitcairn. Men ännu mer :
där · fanns nu ett nybygge, där
människorna, 46 personer, l·evde
ett sällsynt lyckligt liv. Deras
gudsfruktan, glättighet, arbetsamhet, vänlighet, deras häl1sa och
skönhet ihade gjort att besökarna
tyckt sig vara i paradiset. Och så
fick Pitcairn rykte som det frommais te och - mitt i sin yttre fattigdom - lyckligaste land i världen. Och samma rykte har det
behållit intill denna dag. På grund
av farhågor för överbefolkruing
har man vid två olika tillfällen
överflyttat kolonister till andra
och mera bördiga öar. Men de
längtade tillbaka till sin fattiga ö.
Flertalet har återvänt dit hellre
än att mitt i ett .r ikt och välmå1

1

ende larud taga slmda till sin själ.
Och så leva de än i dag i ett samhäUe, som är lyckHgare än kanske
något annat land på jorden. De
ha löst alla samhäUslivets problem
efter kristliga .g rundsatser. Och
då har det skapats ett lyckoland.
För två år sedan gjorde tre
unga norrmän en .segelfärd jorderu runt med en segelbåt. I en
bok, »Jorden runt med Ho-Ho»
beskriva de sin resa och hur de
kom att besöka ön. Det var inte
lätt att finna den i den stora oceanen. Ogästvänlig sköt den upp ur
havet. De måste ligga för a:nkar
ett bra stycke ut i sjön, men turades om att två och två göra besök på ön. :Oe gästade husen. De
övervoro andakts:~tunder. De talade länge med folket. Den äldsta
.p å ön, en 90-årig dam berättade :
»V1i äro en koloni på 200 själar.
Vi äro friska och sunqa. Vi äro
nöjda med· vårt liv. Och i våra
böner till Gud be vi, att han må
leda människorna ute i den stora
världeru in på rätta vägar.» Man
berättade vad man visste om öns
historia. »Här har stått en kamp
mellan Gud och djävulen. Till en
början såg det ut som om djävulen hade övertaget. Hatet behärskade våra ·fäder, och de :begick de
värsta brott, som tänkas kan. Men
sedan bröt det gioda fram. Nu kan
vi tryggt säga, att vi iäro lyckliga
i vår tro på Gud. Vi leva i bästa
samförstånd med varandra». Vid
berättel1sen om fädernas inbör:desk;amp föllo de ana ned i bön.
Norrmännen besågo odlingar,
som voro riktiga mönsterbruk.
Tidigare har man experimenterat
ined att ha allt · giemensamt, men
:d enna samhällsform .har visat sig
omöjlig ·att genomföra. Nu är allt
i enskild ägo utom betesmarker
och båtar. Poliisinän finnas, men
de ha aldrig .något att göra. All:;t
äro nykterister. · l.n;ga tvister. förekomma.
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Vaksam

Det ·gäller

måste fiskaren vara för att lyckligt
kunna föra sih båt i hamn.
för oss alla i denna svåra tid att vaka
cich bedja . för att kunna bevara vår
frimodighet, att göra det . r~tta och

A "T T ICKE FURL.Cl .R A D ·E N RATTA KURSEN.
,V aken, st ån fast i tron, skicken eder såsom män, var en starka.
·

(1 Kor. 16: 13.)

30.

Norrmännen frågade: »Är det
inte ändå svårt att lieva så isolerat som .ni gö·r ?» 'Svar·e t blev:
»Ånej. V.i talar i vår radio med
båtar på 300 sjömils avstånd, ooh
båtar gö,r a då och då uppehåll här.
Då få vi .t idningar som läsas högt
i kyrkan,. vår gemensamma sarn·11ingsiplats. Men nyheterna äro oftast sådana, att vi sluta med att
tacka Gud för att han skonar· oss
fliån all skändlighet och ogudaktighet, som råder ute i den stora
världen. Vi avslutar dessa sammankomster med att bedja Gud

gör a människorna mildare och
föra dem in på försonlighetens
väg.
Norrmännen hade ocks.å känslan av att ha gjort ett :besök i para;dis:et. »Vi voro varma om hjärtat, när; vi stod rpiå vårt däck och
så,g båten, som fört oss ut, försvinna mer och mer och till slut
vara borta bakom bränningarna.
När v1i låg därute i mörkret, såg
vi plötsligt ett stort flammande
bål på öns höjdpliatå. Det var den
sista hälsningen till oss.»

Tysta Skolans nya utbildnings-

Till de dövstumma och deras

kurser.

anhöriga.

Tysta Skolan, Lidingö, fortsätter under läsåret 1940/41 sin verksamhet som
yrkesskola samt utökar sina kurser.
Skolan kommer fördenskull att anordna

Då någon dövstum blir svårt sjuk
eller intages på sjukhus är det önskvärt
att meddelande härom sändes till dövstumprästen för att den sjuke skall
kunna besökas. Den dövstumme själv
eller någon av hans anhöriga ombedes
härmed sända sådant meddelande.
Vid kyrkliga förrättningar, dop, vigsel och jordfästning, står dövstumprästen till tjänst att µtföra förrättningen
eller att närvara som tolk för dövstumma, då sådana väntas vara närvarande.
Beträffande jordfästning är det önskvärt att tid för denna icke bestämmes
förrän dövstumprästen tillfrågats, om
han kan vara närvarande.
Någon reseersä ttning behöver icke betalas till dövstumprästen för sjukbesök
. eller förrättning.
Dövstumprästernas adresser och telefonnummer finns på Kyrkobladets sista
sida.
· ·

1

1) en ettårig sömnadskurs, som har till
ändamål att meddela en grundläggande utbildning i yrkesarbete jämte
teoretisk utbildning till hemsömnad
och till sömnadskonfektion. Undervisningstidens längd är 1 år om 40
arbetsveckor.
2) en fortsättningskurs ·till den ettåriga sömnadskursen, omfattande ännu
ett år med 40 arbetsveckor, som har
till ändamål att meddela en fortsatt
utbildning till 'mera självständigt
arbete inom sömnadsyrket.
3) en kurs i hushållsgöromål. Denna
kurs är valfri för eleverna i sömnadskurserna men ordnas så, att den
skall kunna genomgås under arbetsåret av de elever, som så önska. Den
står tillika öppen för andra dövstumma kvinnor, som ej bo inom
skolan. Kursen omfattar 170 timmar, och i densamma ingår hälsooch barnavård.

Till alla bedjare
land!

Sveriges

Sedan äldsta tider ljuder i kristna
människors öron den apostoliska maUndervisningen börjar omkring den
20 augusti och är avgiftsfri. Därjämte · ningen: »Så uppmanar jag nu framför
allt därtill att man må bedja, åkalla,
erhålla eleverna gratis kost och logi i
anropa och tacka Gud för alla mänskolan. Inträdesfordringar äro att hava
niskor, för kungar och all överhet, så
fyllt 18 år och genomgått dövstumskola.
Intresserade torde för erhållande av att vi kunna föra ett lugnt och ·stilla liv
på ett i allo fromt och värdigt sätt!
· prospekt och vidare upplysningar hänSådant är gott och välbehagligt inför
vända sig till skolans föreståndarinna,
Gud, vår Frälsare.» (1 Tim. 2: 1-3.)
fröken Lisa Forsman, T'ysta Skolan,
Om denna maning är värd att beakLidingö I.
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Plan för .daglig bibelläsning.
G önd. e. Påsk. 5 maj. Till kamp för
Guds rike. Luk. 12: 4-12.
M. Luk. 11: 5-13. För den som klap-

par, skall varda upplåtet.
Fil. 1: 27-30. Vi ha alla vår kamp.
Joh. 15: 26-16: 4. Du skall vittna
om Kristus.
1 Petr. 3: 15-17. Det är bättre att
lida ont än att göra ont.
2 Tim. 4 : 17-18. Herren skall befria mig från allt ont.
1 Kor. 15: 55-57. Gud vare tack,
som giver oss seger!

Hel. Tref. dag. 19 maj. L ev såsom Guds
barn! Joh. 3: 1-15.
M. Matt. 28: 18-20. Jesus vill, att alla
skola vara Guds barn.
T. Tit. 3: 3-7. Genom dopet frälste
han oss.
0. 1 J oh. 3: 9-12. Den som icke älskar sin broder, är icke Guds barn.
T. Rom. 12: 9-12. Älsken varandra av
hjärta.t !
F. Ef. 5: 1-2. Bliven Guds efterföljare!
L. Hebr. 12: 4-11. V aren lydiga mot
Gud!

Pingstdagen. 12 maj. Giv mig din helige
Andel Joh. 14: 23-31.
Annandag Pingst. Joh. 3: 16-21. Den
som tror, har evigt liv.
T. Apg. 2: 1-18. Anden utgjutes över
apostlarna.
0. J oh. 6: 44-50. Fadern drager till
Sonen.
T. 1 Joh. 4: 9-15. Gud förbliver i oss.
F. Joh. 12: 44-50. Jesus talar, vad
:Fadern befallt.
L. Gal. 5: 22-26. Andens frukt är
kärlek.

1 sönd. e. Tref. 26 maj. Lev i kärlek!
Luk. 12: 13-21.
M. Ll:lk. 16: 19-31. Var god mot din
nästa!
T. 1 Joh. 4: 16-21. Den som älskar
Gud, han älskar sin broder.
0. Matt. 16: 24-27. En människosjäls
värde.
T. Matt. 25: 34-40. Hjälp andra i deras nöd!
F. Gal. 6: 9-10. Låsom oss vara goda
mot varandra!
L. 1 Petr. 4: 7-8. Varen uthålliga i
kärleken!

tas och efterföljas under alla omständigheter, är den det i dubbelt mått i det
läge, vari vårt land och dess grannländer nu befinna sig. Utan tvivel är det
också många som följa den, men vi ville
härmed lägga den alldeles särskilt på
edert hjärta. Då det kan vara lättare
att genomföra den, om man samlar sin
uppmärksamhet på en bestämd tid.punkt, ville vi föreslå att alla bedjande
människor ena sig om att varje dag,
om möjligt vid tolvtiden på middagen,
avskilja en stund till bön för Sverige
och våra grannländer i den ande som
angives av aposteln i de ovan citerade
orden.
Måtte lägets allvar uppväcka människorna till besinning och leda dem till
omvändelse!
·

Karl Larsson, Kommendör
Efr. Palmqvist, Redaktör
Birger Pernow, Missionsdirektor
Lewi Pethrus, Pastor
Gösta Rosenqvist, Pastor
Dagmar Swartling, Fru
Kaleb Swenson-Tollin, överste
Axel B. Svensson, Redaktör
A. Swärd, Redaktör
Arnold Werner, Pastor

T.
T.
F.
L.

Stockholm den 22 april 1940.
Oscar Bernadotte.
Erling Eidem.
Elsa Cedergren, Fru
Hugo Cedergren, Generalsekreterare
Karl Fries, Fil. Doktor
Axel Grönkvist, Direktör
Joh. Hagner, Pastor
Chr. J ersild, Redaktör
Herman Lagercrantz, Envoye

AVLIDNA.
Isak Axel Norman, Ramnäs, Västmanl.,
den 25 febr., 57 år.
Frans Albin M.'oren, Hortlax, Västerbotten, den 1 april, 61 år.
Paul Fredrik Pålsson, Vånga, östergötl., den 5 april, 75 år.

Upplys oss, Herre, med ditt ord,
Att vi på denna mörka jord
Ifrån din väg ej vike.
Och för oss sist i Kristi tro
Från dödens skugga, där vi bo,
Till ljuset i ditt rike.
(Sb. Ps. 480: 5.)
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Gudstjänster i maj.
S t o c k h o I m s d i s t r i k t.
T. 2. Stockholm, Storkyrkan kl. 1.
. (Obs. tiden!)
L. 4. Vadstena,
Klosterkyrkan
kl.
12,30. Nattvard.
S. 5. Motala, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
S. 12. Stockholm, Storkyrkan kl. 2.
S. 12. Visby, Domkyrkan kl. 2 (Schyberg).
M. 13. Västerås, Domkyrkan kl. 3,30.
Nattvard.
F. 17. Reijmyre, Kyrkan kl. 11,30.
Nattvard.
L. 18. Åtvidaberg, Kyrkan kl. 10.
S. 19. Nyköping, S :t Nicolai Kyrka
kl. 12,00.
L. 25. Sala, Kyrkan kl. 10,30. Nattv.

s. a: s v e n f o r s,

Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.
L u n d s d i s t r i k t.
T. 2. Växiö, Domkyrkan kl. 2.
S. 5. - Hässleholm, Kyrkan kl. 1.
S. 12. Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal
kl. 1.
M. 13.· Ystad, Förs.-hemmet kl. 11.
L • .18. Vimmierby, Kyrkan kl. 6.
S. 19. Västervik, Kyrkan kl. 1.
0. 22. Hovmantorp, Dövst.umhemmet
kl. 4.
L. 25. Kalmar, Förs.-hemmet kl. 6.
S. 26. Ljungby, Kyrkan kl. 1.
Juni.
S. 2 . . Hä-lsing~org, Maria }\yrka kl. 1.
.
~B~at~ .
.
Kronob~rgsg. ~- 18, Växjö. Tel. 2710.

rs

Väne
b o r g s d i s t r i k t.
T. 2. Mellerud, Förs.-hemmet kl. 10,45.
T. 2; B&kefors; Kyrkan kl. 1,15.
Nattvard.
s. 5. H~lmstad, Kyrkan ' kl. 1. Nattv.
s. 5. Falkenberg, Kyrkan kl. 5.
Nattvard.
. s. 12. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
M.13. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15.
L. 18. Strömstad, Kyrkan kl. 1,15.
· Nattvard.
.VIGDA.
Harry Vallsten och Britta Ingrid Viola
Svensson, Virserum (Småland), den
23 mars.
Axel Curt Helge Crona och Vera Anna
Kristina Johansson, Malmö, den 14
april.
.
Roland Herman "E ugen Bussler och
Gunhild Anna Mathilda Thomsson,
Stockholm; den 20 april.
Herren. Gud, som har stiftat äktenskapet, _qive dem lycka och väl·signelse till deras viktiga förening.

L. 18. Grebbestad, Kyrkan kl. 6.
s. 19. Lysekil, Kyrkan kl. 1.
T. 23. Tegneby, Kyrkan kl. 1. N attv.
T. 23 . Torp, Kyrkan kl. 3,30.
s. 26. Åmål, Kyrkan kl. 1. Nattvard.
s. 26. Vänersborg, Kyrkan kl. 6,15.
Juni.
L. 1. Ulricehamn, Kyrkan kl. 11,45.
Nattvard.
s. 2. Borås, Oaroli Kyrka kl. 1.30.
Nattvard.
s. ·2. Svenljunga, Kyrkan· kl. 5,15.
Nattvard.
H. B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.

T .. 2.

s. .5.

s.

12.

M.13.
s. 19.
L. 25.
L. 25.

s.

26.

s.

26.

s. 26.
Juni.
S. · 2.

._

ö r e b r o d i s t r i k t.
Kristinehamn, Kyrkan kL 13,30.
Nattvard.
Borlänge, Förs.-hemmet kl. · 13.
Hudiksvall, G6dtemplarhuset kl.
12,30.
Färila, Kyrkan kl. 13.
Askersund, Kyrkan kl. 13.
Bredsjö, Mis13ionshuset l<:l. 17,:io.
Hedemora, Förs.-hemmet ~l. 4
( Svenfors) .
Orsa, Förs.-salen kl. 10,30
( Svenfors) .
Rättvik, Förs.-hemmet kl. 2,30.
( Svenfors).
Filipstad, Kyrkan kl. 13.
Gävle; Hel. T'ref. kyrka kl. 13. ·

c a r l-Å k e .A r _e s k o g,

Stureg. 16, Örebro.

Tel. 154 78.

ä r n ö s a n d s d i s t r: i k t.
:pycksele, Kyrkan kl. 1.
Tärna, FörsamL-hemmet kl. 2.
Dorotea, hos Ingemar Persson i
Ormsjö kL 5.
I v ar S v e n n a s,
Brännerigatan 9, ·Härnösand. Tel. 13.

H
S. 19.
T. 23.
S. 2'6.

Föreläsningar
Västerås den 13 maj efter gudstjänsten. Herr Björn: »Ur binas ·1iv». · Ljusbilder.
Nyköping den 19 maj efter gudstjänsten, samma föreläsning.
Hedemora, den 25 maj efter gudstjänsten. Pastor Svenfors: »Tankens
makt».
Orsa, den 26 maj efter gudstjänsten,
samma föreläsning ..
Rättvik, den 26 maj efter gl.ldstjänsten, i::,amma föreläsning.
Hudiksvall, den 12 maj efter gudstjänsten. Fru Renner: »Första h.iälpen
vid olycksfall och enkel sjukvård i hemmet».

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1940

