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Din ·kärleks aldrig slutna famn
0 ss evigt drar till dig.
Och namnet över alla namn
Har korset givit dig.
Sv. Ps. 74: 4.
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Se va gå upp till ~erusalem
· J esus sade till sina lärjungar: »S e, vi gå upp till J erusalem !»" Mark. 10:33.

Passionstiden är inne. Genom
det lästa och predikade ordet få vi
återigen följa vår Frälsare på hans
lidandes väg till korset. Han själv
bjuder oss att följa. Han vill, ·att
vi skola se hans lidande, hans kärlek, 4ans seger. Gud give, att vi
kunde se det med gripna hjärtan,
till väckelse och helgelse !
Jesu lidande !började inte först
på långfredagen. Nej, hela hans
liv på jorden var ett långt lidande.
Ständigt såg han runt om i vär lden synden och ondskan till och
med hos dem som han älskade
högst. I innerlig kärlek gjorde han
allt för att frälsa människorna.
Men de flesta ville inte låta sig
frälsas. De ville leva kvar i synden. Vilket lidande! Vilken pina!
Det var inte underligt, att han
grät över Jerusalem.
De ville inte låta sig frälsas, ja
de hatade honom därför, att. han
ville frälsa dem. De traktade efter
hans liv. De gåvo sig ingen ro,
förrän de fått honom upp på korset.
Jesus hade dock inte behövt att
lida och dö·. Men han offrade sig
själv, av lydnad för sin Fader och
av kärlek till människorna, för att
de skulle kunna få frälsning och
frid.
Inte minst i våra dagar stiger
det upp ett oändligt rop efter frid,
frid för fridlösa hjärtan, frid till
söndertrasade hem, frid över en

Se, vi gå upp till Jerusalem
i heliga fastetider
att skåda, hur ,J esus Krist, Guds
Son,
i syndares ställe lid~r ,

· blödande mänsklighet. Det snm
skapar ofriden i världen, det är
våra missgärningar och synder.
Bakom de tusen kvalen i världen
ligger tusen och åter tusen synder.
Själarnas rop efter frid har
hörts av kärlekens. Gud. Korset
blev hans svar. Ett märkeligt
svar! Men det svaret duger. Ja,
det är det enda som duger. Ty på
korset finner du honom, som tar
på sig våra synder, som lider för
dem. Han allena kan därför skaffa oss frid.
Korset och HAN på korset har
blivit världshistoriens medelpunkt.
Korset har blivit m(»tesplatsen
mellan Gud och mänskligheten.
Korset har dragit till sig människorna som intet annat i världen.
Ah, vilka skaror som tiderna igenom i tankarna vandrat till Golgata ! Och du och jag ha varit
med där. Somliga ha stannat på
avstånd, likgiltiga eller hånande.
Andra ha i outsäglig glädje där allena funnit trygghet, ro och frid.
Käre vän! Var står du?
Inte kan du, inte vill du, inte
vågar du även denna passionstid
gå denne Frälsare förbi, då det är
för dig han lider, för dig han dör?
Tänk på de många, många, som
gått vägen genom lidandets J erusalem, över Getsemane och Golgata, och . nu äro de framme i det
himmelska Jerusalem! Känner inte du också innerst inne i ditt hjärta en djup längtan: »·A ck, om också jag fick vara med! Jo du f år
vara med. Bara kom! Amen!
G. B.
Se, vi gå upp till Jerusalem,
till Frälsarens kors och pina,
till .Lammet,. som offras för värl. dens - skuld~
för. diria synder och mina.
(Sv. Ps. 70: 1 och 3.)

11

P-å

säker .grund

,. Europa · ·skall organiseras om.
Hela världen skall organiseras om.
En ny värld · 'skall byggas på ny
grund. Vi ha förut byggt på. då:
lig· grund. - Så säges det.
Vad var det för grund? Och
varför v.ar den dålig? Och vilken
är -den nya grund, soin vi skola
bygga på?
När dessa frågor skola besvaras, så ' tänker man mycket olika.
Men tvärs igenom den bävande
oron och alla oroliga frågor och
tvärsäkra ·svar är det en röst som
ljuder:
»En annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, nämligen
Jesus Kristus.»
·. De orden skrevos för mycket
länge sedan - av en - man som
snart tystades av romerskt svärd.
Och de skrevas om e:h man som
e_tt par tiotal år tidigare hade ·tys-

tats genom döden på ·korset: ·
Men ändå komma orden inte · ur
en grav. 'De .komma ur levande
människo'hj ärtan. De komma från
alla världsdelar och alla länder och
på alla språk, som talas av människor. Århundraden ha icke kunnat nedtysta dem. Världsmakter
ha mobiliserat alla sina krafter
emot dem. Men om en stämma
har tvingats till tystnad, så - har
en annan upprepat dem, _bekännelsen till 'Kristus. !ib land har den
varit som ett stridsrop, ihlan,d som
ett uttryck för stilla och trygg
visshet, ibland som ett segerrop
mitt i nederlag och död. Men -än
i dag ljuder från den kristna församlingen i hela världen deii bekännelse söm uttalades av Paulus:
»En annan grund kan ingen . lägga än den som redan är lagd, näm·
ligen Jesus Kristus». ·
-C

- (Efter Natanael B eskow .)

Att sortera järnskrot
»Plats ledig för en springpojke», stod det på Holms butiksfönster.
Snart var anslaget borta och en
pöjke antagen på prov. Ty Holm
prövade alltid först sina springpojkar, innan de fick platsen.
Frampå eftermiddagen sändes
Finn upp på vinden för att ordna
i en stor låda.
»Det :finns nog litet av varje där
av gammalt skräp», sade Holm,
»men jag vill ha innehållet sorterat och själv bestämma, vad som
skall kastas bort.»
Finn gick upp och började sitt
arihete. Men det var tråkigt att
sitta däruppe. Halvmörkt var det
också - och så allt skräpet i lådan. Han plockade fram några
gamla lås, som han trodde användbara, men resten fick ligga kvar.
· »Är du redan färdig?» sade
Holm, då Finn kom ner igen i affären.
!

»Ja, det var inte mycket som
kunde användas.», svarade Finn
ganska överlägset.
När kvällen kom fick Finn till
sin stora förvåning sin avlöning
- och avsked.
»Plats ledig för en springpojke», stod det nästa dag åter i
fönstret. Hans anmälde sig. Han
var en stark och livlig pojke, och
tyckte det var roligt att gå med
varor till folk. Mindre ·glad blev
han, då Holm ibad honom gå upp
på vinden för att sortera järnskrotet i lådan. Att sätta e:n vuxen
karl till sådant småbarnsgöra som
att sortera gamla spikar och annat skräp; det var löjligt. Det dröjde heller inte länge, förrän han
var nere i butiken igen.
»Det här är det enda som man
kan använda», sade han och lämnade några nycklar.
»Jaså», sade Holm.
Hans gjorde stora ögon, då han
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fick sin lön för dagen och samtidigt fick veta, att han inte behövde komma til1haka.
»Plats ledig för en springpojke», stod det åter i fönstret.
Stig anmälde sig. Det dröjde ett
par dagar innan han sändes upp
på vinden för att sortera järnskrotet.
'
»Är du inte färdig snart?» ropade Holm vid middagstiden.
»iNej, det är mycket kvar.»
»Kom ner och ät middag i alla
fall, så kan du fortsätta sedan.»
Hela eftermiddagen var Stig på
vinden. Till sist kom Holm själv
upp för att se hur det gick.
'Stig hade tömt hela lådan och
noga sorterat allt, spikar för sig, .
skruvar för sig, gamla nycklar för
sig o. s. v. Ja, -han hade t. o. m.
sorterat spikarna efter storlek.
Holm iblev stående och tittade
på. Han log och nickade förnöjt,
men det såg inte Stig.
»När du är färdig, kan du komma in på kontoret», sade Holm och
gick.

»Nu är nog a~hetet slut för mig
också», tänkte Stig.
Han visste hur det gått för Finn
och Hans.
··
»Men lådan skall jag i alla fall
ha i ordning, innan jag ger mig i
väg, det är då säkert», tänkte han.
Stig gjorde sig ingen brådska
ner från vinden. Det var med
tungt hjärta han knackade på kontorsdörren.
»Varför ser du så ledsen ut?»
frågade Holm. »Vill du inte komma tillbaka i morgon? Och stanna
som springpojke här?»
Om han ville! - Det var som
om hela pojken blivit förvandlad.
Och nu dröjde det två år innan
platsen blev ledig igen. Stig hade
då fått befordran ooh 'stod nu till-'
sammans med Holm i butiken.
Det var därför man behövde en ny
springpojke.
Den som är trogen i det minsta,
han är ock trogen i vad mera är.
(Luk. 16: 10.)

Guldringen eller segerkransen .
Vid de Olympiska spelen i det
gamla Grekland fanns det ibland
åskådare, som ville försöka vända
löparnas uppmärksamhet bort från
målet, . för att någon annan skulle
komma före. Då kastade de gyllene ringar eller smycken framför
fötterna på löparen för att han
skulle låta lura sig till att tänka:
jag hinner nog stanna och ta upp
den där guldringen och ändå komma forst till målet. Öm han då
stannade oc'h tog upp ringen, så
kanske en annan sprang . föiibi honom, och så förlorade han tävlingen. Och då var det ju inte
mycken glädje med ringen han
fick.
.Sådant händer ofta för oss alla.
Vi kalla det frestelser. Frestelsen
består alltid d~ri, att vi lockas gö-

ra något, som icke ser så farligt
ut, men som ä'Y' farligt.
När du hör om syndens hemskhet och farlighet, så tänker du
kanske så här: Jag .förstår .inte
hur människor vill göra något som
är så hemskt och farligt. ·· Eller
också tänker du: Jag undrar om
det verkligen kan vara så farligt?
Jag tycker inte det är så p.e mskt
som man säger !
Ja, däri ligger just frestelsens
fara, att synden inte ser ut att
vara så farlig. Den tycks tvärtom vara ganska trevlig . . Ja, det
finns ofta något lockande i de,n..
Det tycks inte vara så farligt,
när man frestas att säga en liten
osanning. Tvärtom, det var ·alldeles utmärkt, ty då kom man ifrån
något obehagligt! Inte var det väl
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så farligt, när kamraterna berät- dem hade han väl' kunnat slita av.
tade en historia, som nog kanske Men nu hade de bundit honom
var sådan, att man inte precis vil- med tusende sådana trådar. Och
le, att mor skulle ha hört den. Inte det var omöjligt att slita av dem
var den så vacker, men den var alla.
Så är det med synden. Den hinverkligen rolig. Eller de där bilderna! Inte skulle man vilja visa der ej en människa med rostiga
dem för sin syster, men det var och hemska kedjor. Nej det tycks
intressant att se sådana också, och vara mjuka och vackra hand. Men
"inte tar man själv någon skada av om synden har fått spinna sitt nät ·
omkring en människa några år,
det! Det var ju bara ibilder.
Ja, ibara bilder! Det kanske inte o.ch hon en dag vill bli fri, då får
var så lätt att få bort dem ur tan- . hon känna, hur banden skära in i
karna. Du minns kanske det där köttet. Då märker hon sin fånghemska ordet, som Jesus sagt om enskap. Hon är syndens träl.
Löparen på Stadion fick inte låsynden: »Den som gö,r synden,
ta locka sig av guldringarna, som
han är syndens träl».
Du känner kanske till den gam- kastades framför hans fötter. Han
la sagan om Gullivers resor. När fick bara tänka på målet. Annars
han kommit i land i lilleputtarnas kunde han inte vinna priset. Detrike och vaknade där på stranden, samma gäller oss alla. Vi måste
kunde han inte röra sig, ty han vara vaksamma. Och strida mot
var fången. Det var inte med star- det onda. Jakob skriver: »Stån
ka kedjor, som de små människor- djävulen emot, så skall · han fly
na hade ,b undit honom, utan med bort från Eder» (Jak. 4: 7).
(Eft er Olle Ny stedt, »P å vägen ».
fina trådar. En eller ett par av

Den verksammaste lögnen
Det finns en gammal saga om
hur de onda andarna underhandlade om, hur de lb äst skulle kunna
leda människorna i fördärvet. En
av dem föreslog, att man skulle
säga till människorna: »Det finns
ingen Gud!» Men de onda andarnas överste förklarade, att det tjänade ingenting till, eftersom de
flesta människorna vet, att det
finns en Gud. - En annan föreslog då att säga: »Allt är slut i
döden - det finns inget mera efter detta livet!» Men den överste
menade, att också detta förslag
var dåligt, ty de flesta människor
ana, att det finns något efter döden. - En tredje framlade som
sin pJan att säga till människorna,
att det fi~ns varken frälsning eller förtappelse efter detta livet,
och därför måste människorna ge-

nom att göra goda gärningar arbeta sig till frälsningen. Men också .detta förslag förkastade den
ö,v erste. »Människorna blir ändå
aldrig helt tillfredsställda med sig
själva», sade han.
Då trädde en fjärde fram och
sade: ».J ag vill gå till människorna och säga: 'Det finns en Gud 00h det finns frälsning eller förtappelse efter detta livet - ni kan
inte frälsa er själva genom goda
gärningar, utan endast genom att
komma till Jesus syndiga såsom
ni är' ... och så vill jag tillfoga:
'Men det är 'ingen brådska! Det är
ingen brådska!'»
»Förträffligt!» ropade den ö·ver..:
ste - och så sände han den onde
anden ut i världen med det budskapet: Det är ingen brådska!
Har han varit hos dig?
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:EXEMPLETS MAKT
,..

En liten pojke råkade en dag gå
ner sig på isen. Vid den lilles nödrop skyndade folk dit, och pojken
räddades. Medvetslö·s fördes han
hem, och efter mycket arbete lyckades man få honom till liv igen.
Modern satt vid hans sida och vaktade oroligt på varje rörelse från
sin gosse.
Sedan frågade man honom, varför han gått ut på isen. Föräldrarna hade ju så många gånger

sagt, att han inte fick gå dit.
»Jag såg, att far gick över isen
i går kväll, och då trodde jag inte,
att det var farligt, att jag gick
dit», svarade den lille.
F'ars steg var nära att föra gossen till döden.
Det är mycket som lo.e kar -och drager unga människar. Ofta leder vägen till synd och fördärv.
Och hemma sitta föräldrarna och
sörja och gråta. Men dubbelt sv.å r
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Plan för daglig bibelläsning.
1 sönd. Fastan. 2 mars. Även Jesus
frestades. Matt. 4: 1-11.
M. Matt. 22: 34-36. Ingen förmådde
svara Jesus.
T. Matt. 23: 1-12. Fariseerna och de
skriftlärde.
0. 1.Matt. 23: 13-26.· Vilket är förmer:
guldet eller templet?
T. Matt. 23: 27-39. Jesus går tiil rätta
med människorna.
F. Matt. 24: 1-14. Guds rike skall predikas i hela världen.
L. Matt. 24: 15-28. När Människosonen kommer.
2 sönd. i Fastan. 9 mars. Den kämpcin-

de tron. Luk. 7: 36-50.
M. Matt. 24: 37-51. Varen vaksamma!
T. Matt. 25: 1-13. Vi veta icke, när
Herren kommer.
0. Matt. 25: 14-30. »Gå in i din Herres glädje!»
T. Matt. 25: 31-46. Vad gör du för
Kristus?
F. Matt. 26: 1-16. Jesus förutsäger
sitt lidande.
L. Matt. 26: 17-29. Den heliga Nattvarden.
1 Böndagen. 16 mars. Verop över ett
obotfärdigt f olle. Matt. 11: 20-24.
M. Matt. 26:47-58. Jesus fängslas.

T.

0.
T.
F.
L.

Matt. 26: 59-75. Inför Storn rådet.
Petri förnekelse.
Matt. 27: 1-14. Hos Pontius Pilatus.
Matt. 27: 15-26. »Låt korsfästa honom i»
Matt. 27: 27-~4. · Till Golgata. Jesus korsfästes. ·
Matt. 27: 45-56. J ~sus dör på korset.

Midfastosöndagen 23 mars. Bröd åt de
hungrande. Joh. 6: 1-15.
·
M. Matt. 27: 57-66. Jesus begraves.
Marie beb.-dag. Salig är du, sorn trodde! Luk. 1: 39-45.
0. 1. Mosebok 12: 1-7. Abraham lydde
Gud och tackade honom.
T. 1 Mos. 13: 2-13. Abraham i Kanaans land.
F. 1 Mos. 15 :· 1-6. Herrens förbund
med Abraham.·:
L. 1 Mos .. 18: 20-33. Abraham viil rädda staden Sbdom.
5 sönd. i Fastan. 30 mars. Judarnas
hat mot Jesus. Joh. 8:46-59.
M. 1 Mos. 28: 10-22. Jakobs dröm.
T. 1 Mos.. 32: 22-31. Jakobs kamp.
0. 2 Mos. 2: 1-10. Moses räddning.
T. 2 Mos. 3: 1-12. Herren uppenbarar
sig för Moses.
F. 2 Mos. · 12: 1-14. Påskhögtiden instiftas.
L. 2 Mos. ·14: 9-31. Israels foik räddas.

Kungörelse för f. d. första distri_k tet.
Understöd ur
arl och Edla Liljas
fond för. fattiga dövstumma sökes hos
Styrelsen för Manilla Dövstumskola före
den 1 april. Ansökan insändes till pastor Slvenfors, Vessl evägen 7, Ålsten.
I ansökan skall tydligt angivas ändamålet med det sökta understödet och
summa.n s storlek. B ehovet av understöd
skali vara intygat av präst eller kommunalman i hemorten. Understöd lämnas ·i första hand för utbildning i yrke
eller för utövning därav eller för annat
i;indamål, som avser att befrämja sö-

kandens " livsuppehälle.
Om understöd
lämnas till inköp av arbetsmas~iner:
eller verktyg förbli dessa fondens 'e gendom, men de få av understödstagaren
användas så länge de behövs.
Understöd skall i regel vara till avhjälpande av tillfälligt behov och utgår
endast till dövstumma från gamla första
distriktet med företräde för dem som
bor i Dals härad och Östergötlands län.
Understöd utdelas· först efter den 15
juni.

orgen, om det är fars och
fotspår, som fört dem till
rnnmrv t !
l•,ar o h mor, tänk på ert exem1><·I! J•~x mplets makt är stor.
M n d t amma gäller alla oss
a11<lra, som möter barn och unga

människor på vår väg ute bland
kamrater, i föreningar, överallt!
Giv akt på dig själv-, så att du inte
lockar någon bort från den rätta
vägen. Det är ett fruktansvärt ansvar du å.d !ager dig, om du gör
det.

bl i r
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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

L.

Stockholm, Storkyrkosalen kl. 2
(ingång fr. · Trädgårdsgat. vid
Stortorget). ·
L. 8. Vadstena, Förs.-hemmet kl. 2.
S. 9. Motala; · Förs.-hemmet kl. 2,30.
(Därefter dövstumföreningens
årsmöte.)
L. 15 . . Katrineholm, Kyrkan ·kl. 3,15.
S. 16. Eskilstuna, Klosters Förs.-hem
kl. 12,30.
L. 22. Väste.r ås, Domkyrkan kl. 3,30.
S. 23. · Köping; Förs.-salen kl. 11.
M. 24. Norrtälje, Kyrkan kl. 12,15.
S. 30. ' Uppsala, Domkyrkan kl. 1,30.
S. G. ·S v en f:o r s,
Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

F.
L.

S.

S.
L.
S.

2.

2.
8.
9.

L. 15.
S. 16.
L.
S.
L.
S.

22.
23.
29.
30.

L u n d s d i s t r i k t.
Växjö, Domkyrkan kl. 2.
Lund, Klosterkyrkan kl: 6.
Hälsingborg, Gustaf 'Ado1fskyrkan kl. 2·.
·
Karlshamn, Förs.-hemmet kl. 6.
Karlskrona, Kyrkan kl. 3. Nattvard.
Älmhult, Kyrkan kl. 6. N attv.
Hässleholm, Kyrkan kl. 1.
· Nässjö, Kyrkan kl. 6. Nattvard.
Malmö, V. Skrävlinge Kyrksal
kI. 2.

.

.

.

G. Bratt,
Kronobergsgatan 18,· Växjö. Tel. 27 10.
d i s t r i k t.
Skara, Förs.-hemmet kl. 11,15.
Lidköping, Kyrkan kl. 2,30.
Falköping, Förs.-hemmet kl. 11.
Tidaholm, Förs.-hemmet kl. 4.
16. Var.a, Kyrkan kl. ' 12,45. N attv.
16. Vänersborg, Kyrkan kl. 3,30.
23. Ulricehamn, .Förs.-hem. kl. 11,45.
23. Borås, Förs.-hemmet kl. 4.
25. Göteborg, Domkyrkan kl. 3.
29. Laholm, Kyrkan kl. 10.
30. Halmstad, Dövstumför. kl. 11,30.
30 . . Varberg, Kyrkan kl. 3,15. Nattv.
Hi l din g B e r g f e l t,
Kungälv. Tel. 14.
V ä n er sbor gs

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
T.
L.
S.
S.

2.
2.
9.
9.

ö r e b r o d i ·s t r i k t.

s.
s.
s.
s.

Gävle, !Hel. Tref. kyrka kl. 13,
Nattvard.
16. Filipstad, Kyrkan kl. 13, N attv.
23. Örebro, Norra Förs.-hem. kl. 11.
30. Borlänge, Församl.-hemmet kl.
13; Nattvard. ·
Carl-Åke Areskog,
Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78.
9.

s.

s.
s.

L.
L.

s;

T;
L.

s.

H ä r n ö s a n d s d i s t r i k t.
1. Kramfors, Pastorsexp. kJ. G.
2. Härnösand, Domkyrkan kl. 10.
7. Solberg, Kyrkan kl. 12.
8. Anundsjö, Kyrkan kl. 12.
9. Skroped, Kyrkan kl. 1.
15. Lugnvik, Hägglund kl. 6.
16. Sollefteå, Soldathemmet kl. 12.
21. · Backe, ·Kyrkan kl. 12.
22. Resele, Kyrkan kl. 1.
25. · Sundsvall, Kyrkan kl. l,:io.
29; Köpmanholmen, · Gerdin kl. 6.
30. Örnsköldsvik, Kyrkan kl. l.

. Jo .e l. L ,"<J dJn,
Dövstumskolan, Härnösand.
.VIGDA.
Karl Gustav Hagels,jö och: Gerd Marga reta Westman, Stockholm; den 2 febr.
Stig Sture Valdemar Erlandsson, Växjö,
och Anna Greta Larsson, Uppsal a ,
den 22 dec. ·
·
Erik Natanael Fredriksson, Förlöf, och
Hanna Ingeborg Johansson, Kristian stad, den 22 febr.
Herren Gud, som .ha; ;tiftat äktenskapet, give . dem lycka och välsignefo ,
till deras viktiga förening.
AVLIDNA: .
Johan Valfrid Schagerlöf, Vä1~mdö, 11
jan., 65 år.
Änkefru Kristina Margareta Hägglund,
f. Jonsson, Nordingrå, Ångermanland,
18 jan.,. 81 år.
Ka:r:l Gustav Vilhelmsson, Steneby, Dalsland, 21 jan., 76 år.
Andreas Viktor Fridolf Viberg, Stockholms Dövstumhem, 25 jan., 81 år.
Karl Johan Norgren, Gävle, 30 jan., 61
år.
Per Eriksson, Vingåker, 30 jan., 89 år.
Frans Gustav Fridell, Nöbbele, Små. land, 3 febr., 88 år.
Jakob August Karlsson, Visby, 6 febr.,
57 år.
Änkefru Alma Ulrika Elisabet Vallin,
Skön, Medelpad, 6 febr., 63 år.
Alfrida Vilhelmina Charlotta Jonsson,
Göteborg, 11 febr., 88 år.
Johan Algot Eriksson, Finspong, 19 februari, 69 år.

Jesu, du mitt liv, min hälsa, Jesu, du
för mig är död. Du dig utgav, mig att
frälsa, I den djupsta själanöd. Intet
skall mig 'Y/.U fördärva, Liv och sällhet
skall jag ärva. Pris och ära vare dig,
Herre Jesu, innerlig!
(Sv. Ps .. 76: 1.)
ANMÄL alltid förändrad adress!

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1941

