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Låt korsf ästå · honom! 
('Till bilden å första sidan.) 

Matt. 2:7: 2'2-26. 

Då frågade Pila.fo,s cleni : "Vnd skall jag då göra niu l J esus, som, ku.Uas 
Messi'.as?" De svarade ,alla : "Låt korsfästa honom. " 

Men ha.n frågade : "Vad ont lia.r han då gjort?" Då skriade de iimm 
ivrigare: "Låt korsfästa hmwm .. " 

När .. nu Pilatiis såg att han intet linincle uträtta, ntan a.tt larmet blev allt 
starkare, lä.t .han härnta vatten och tvådde sina händ.er 1: f olkcts åsyn och 
sade : '' ~Ja.g är oskyldig till denne m.ans .blocl .. I fån sJiiZ 1va svara clä1för." 

Och allt folket svarade och sade : I-Ians blod k01nnie över oss och över våm 
barn. 

· Då gav han de~n Barabbas lös, men J esits lät han gissla och utZämnrule 
honom, till att korsfästas . 

;> 

Gud vare tack för påsken! 
•.t 

I en järnvägskupe hörde jag en få utan Jesu hjälp. Vi kan för
gång en man med många svordo- tjäna pengar och bli rika, utan att 
:mar uttrycka sitt missnöje med Jesus hjälper oss. Vi kan nog ock
påsken. Han visste inte hur han så få ära och makt utan honom. 
skulle få alla helgdagarna att gå. Men det är en sak, som endast 
- Ja, det är också ett sätt att se Han kan giva oss, och det är se
på påsken, och det är kanske., en . ger över döden och evigt liv hos 
hel mängd människor, som tycker, .. ~~;Gud. Det får ingen utan att tro 
detsamma som han. Eller -kanske r. pw honom. Och ·att Han kan giva 
ännu flera som bara oroar sig för ~;'oss det, det ger påsken visshet 
hur man skall kunna hitta på så ofu. Långfredag tog Jesus vår 
många nöjen som möjligt. synd på sig, och på påskmorgonen 

Men bland Guds .. ;;~änner heter vann han seger för oss. 
det: den .. välsignad~ · pås,ken, ·som Så tacka vi Gud och vår Herre 
giver . oss ny .. påminnelse:;·. om Jesu Jesus Kristus för påsken, den väl
seger öyer synd och'1.öd. ·signade påsken, som förkunnar 

Det finns"j u mycket, som vi kan oss seger öv:er synd och död. 

En psalm på Långfredag. 

H ar clii, niänniska, ett hjärta, 
Är dJin bäste vän dig kär, 
K änn din syndaski1,ld med smärta, 
Ty för den han korsfäst är. 
Så som, J esi1, kärlek va.r, 
Aldrig någons varit har. 

(Sv. ps. 92: 5.) 

,, . 

Johs. J. 

En psalm vid Påsk. 

Denna är den stora da.gen, 
SoYJ'Ji oss Kristus haver gjort. 
Mörkrets först e nu är slagen, 
N ederla.gd är döcle1'ls port, 
Gravens mörker har f örsvu,,nmit, 
Livets sol har nii upprunnit'. 

(Sv. ps. 112: 1.) 



Karolinernas 

styrka. 

Cederström: Svenska härens nattvardsgång före 
slaget v ·id Poltava. 

Karl den tolftes soldater, :ka
rolinerna brukar man kalla dem, 
voro berömda i hela Europa för 
sin tapperhet. Men ,bur beundrans
värda de än voro vid N arva och i 
de många andra striderna, så vi
sade de kanske ändå sin största 
styrka genom det sätt på vilket 
de uthärdade den långa och för
skräckliga fångenskapen i Sibiri
en. Tappra soldater ha många folk 
haft, men en sådan hjältehistoria 
som berättelsen om de fångna ka
rolinerna ha nog inte många folk. 

Det finns nog ingenting, som 
kan bryta ner en människas kraft 
och livsmod så som fångenskapen. 
Men karolinerna kände: här gäl
ler det att inte förlora modet utan 
bevara sin kraft och förbliva sven
skar. Och för att kunna det, måste 
vi hålla ihop omkring Guds ord. 
Därför läste de flitigt sin bibel. 
Däri liknade de konungen. De bil
dade riktiga små församlingar 
därute i fjärran land, alldeles som 
hemma, för att få höra Guds ord 
predikas och kunna få gå till Her
rens nattvard. Och när de fingo 
ha det så, då kände de, att de or~ 
kade härda ut, fast hemlängtan 
brände i deras hjärtan. En så väl
dig kraft har Guds ord och Natt-

varden. Under Sveriges och Fin
lands stora krig under 16- och 
1700-talen var det Nattvardsgång 
före varje stort slag. Ute på fäl
tet böjde de knä och mottogo det 
heliga sakramentet av fältprästen. 
Sedan voro de färdiga att segra 
eller dö. Och från Finlands sista 
frihetskrig berättas detsamma om 
Nattvardens gåva och kraft. 

Samma kraftkälla behöver vi 
alla, inte minst i vår oroliga ,tid. 
Och den kraften kan vi få. Har 
ni tänkt på så underligt det är, 
att det finns över 2 000 kyrkor 
i Sverige. Det betyder över 2 000 
hus, som inte äro avsedda till bo~ 
städer eller affärslokaler eller nå
got sådant, utan äro byggda ute
slutande för att människor skola 
få höra Guds ord och gå till Natt
varden. Vart vi än kommer i lan
det finner vi sådana Gudshus. Då 
våra fäder bygg·de dem, förstodo 
de, att det var nödvändigt för 
människorna att ha Guds ord och 
Sakrament ibland sig. Det är lika 
nödvändigt ännu i dag, om vårt 
andliga liv skall bli starkt. Om vi 
skall kunna uthärda det ondas alla 
makter och driva dem på flykten. 

XVEN DU BEHÖVER NATT
VARD EN! 
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Icke allena.st av bröd. 

Jesus sade: »Människan lever 
icke allenast av bröd utan av vart 
och ett ord, som utgår av Guds 
mun.» (Matt. 4: 4.) 

Vi leva i ransoneringstider. Vi 
få endast i begränsad mängd myc
ket av det som hör till vårt dag
liga behov. Vi måste dock med 
tacksamhet till Gud och ·till våra 
styrande erkänna, att vi få vad 
vi behöva. I många länder är det 
inte så. 

Att icke kunna få allt som man 
anser sig behöva, är det naturligt
vis ingen som tycker om. Och 
ingen skulle vilja ha det så, om 
man inte visste att det vore nöd
vändigt. Vi är angelägna att ta ut 
allt på våra kort. Det finns inte 
någon klok människa som av ovilja 
eller misstro nekar att ta emot vad 
s·om behövs av näring, renlighet, 
värme och underhåll. 

Men hur underligt är det inte, 
att det faktiskt finns människor, 
som vilja anses kloka och sunda 
och renliga och varmhjärtade, vil
ka neka att ge sin i n r e männi
ska, sin själ, vad den behöver för 
sin näring och tillväxt. Eller om 
de inte helt neka det, så blir det 
dock en hård ransonering av allt 
det själen behöver av Guds ord 
och andlig kraft genom tro och 
bön. Stackars människor! 

Och ändå kan man få höra just 

sådan människor med värme tala 
om 'betydelsen av »1en sund själ i 
en sund kropp». Men när de skola 
handla efter det ordet, så föda 
och tvätta och träna de sina krop
par efter bästa principer och för
måga - men glömmer och för
summar sina själar. Hur farligt 
ä,r inte detta! Hur farligt också 
för den andliga beredskap som är 
så viktig för vårt folk i denna 
tid. Ty det viktigaste av allt för 
denna andliga beredskap är att 
man bevarar själen sund och ren 
i en om möjligt sund kropp. 

Allt vad som härvid behövs 
finns att få i tillräcklig mängd. I 
vårt land är det ingen ransone
ring av det som behövs för sjä
lens näring. Gud, som är alla goda 
gåvors givare, ransonerar inte. 
Men om människor inte vilja taga 
emot och använda vad Gud vill 
giva detn, då kan Gud till sist be
röva dem allt. I bibeln finns det 
fruktansvärda förutsägelser om 
hur människor vandra omkring 
och söka efter Guds ord utan att 
kunna finna det. 

Låt oss vakna upp inför detta. 
Låt oss taga vara på Guds ord 
till själens näring, rening, vär
mande och uppbyggande. Så att li
vet blir starkt och gott. 

Efter en radiom or gonbön av R yttmästare 
F r. Berglund. R ef. i Nya Dagl. Alleha nda. 

Att låna - men inte betala igen. 

En ung man tyckte mycket om 
att skaffa sig goda böcker. Han 
hade en fin samling och flera stora 
verk, däribland en världshistoria 
i många band. 

En vän kom en dag på besök 
till honom och betraktade för
tjust boksamlingen. Då han fick 

se världshistorien, blev han sär
skilt intresserad. 

»Här är just den boken, som 
jag sökt efter. ·Du vill väl inte 
vara så hygglig och låna mig det 
här bandet en eller ett par veckor ? 
Jag ska vara så rädd om det.» 

Han fick låna boken. Men det 
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Våra kyrkor. 

Linköpings do1nkyrka. 

Linköpings Domkyrka började 

byggas på 1230-talet och murar

na uppfördes omkring en mindre 

kyrka på samma plats. Koret 

byggdes åren 1412 till 1498 och 

tornet mellan 1747 och 1758. 

Det är 105 m. högt. - I kyr

kans kor finns herömda altar

målningar av den norske konst

nären Henrik Sörensen. 
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Jag går försiktigt. 
Några turister hade kommit till 

en kolgruva och fått tillåtelse att 
stiga ner i gruvan. En gammal 
arbetare skulle vara förare. 

Bland de resande var även en 
ung flicka, som bar en vit klän
ning. 

»Ni kan omöjligen gå ner i den 

gick för honom som det så ofta 
gör, då man lånar böcker. Han 
glömde att lämna den tillbaka, och 
bokens ägare kom inte heller ihåg 
att kräva igen den. 

Först efter många år upptäckte 
han, att ett band var borta i den 
stora världshistorien. Men nu kun
de han omöjligt komma ihåg vem 
som hade lånat det. Han blev myc
ket ledsen över upptäckten, ty 
verket var ju tämligen värdelöst, 
då ett band fattades. 

Att låna utan att lämna igen är 
synd - synd mot sjunde budet. 
Dn skall icke stjäla. 

svarta gruvan med den där vita 
klänningen», sade någ;on till henne. 

»Å, det gör ingenting, jag skall 
gå försiktigt, jag skall nog akta 
mig», sade hon. Smått förargad 
vände hon sig till den gamle gruv
arbetaren och frågade, om det 
gjorde .något att hon hade vit 
klänning på sig. 

»Nej, det gör ingenting», sade 
den gamle lugnt. »Ingen kan hin
dra er att gå ner i vit klänning. 
En annan sak ·är, hur ni kommer 
att se ut, då ni kommer upp igen». 

Paulus säger: Allt är rniy lov
ligt. (1 Kor. 6: 12.) Många unga 
tolka detta så : »Jag kan gå vart 
jag vill, bara jag aktar mig.» De 
glömma vad Paulus säger i samma 
vers: Men allt är rnig icke nyt
tigt. 

Att gå dit, där själens vita dräkt 
får fläckar, är icke nyttigt. 



S e a m d i 11 hus! 
Ingen vill låta sin egendom förfalla. Man måste reparera 
och måla så att allt bibehålles väl. 

Men 
Framför allt sam skall bevaras 

må du bevara ditt hjärta, säger Guds ord. Har du lytt 
maningen? Eller har omsorgen om allt det jordiska kom
mit dig att glömma vården av ditt hjärta - din själ? 
Vad hjälper det en människa, oin hon vinner hela världen 
men förlorar sin själ? 



Plan för da.glig bibe.lläsning .. 
6 april - 3 maj. 

Palmsönd. 6 april. Från Betania till 
Jerusalem. Joh. 12: 1-16. 

M. 2 Mos. 34: 1-10. Mose på Sinai berg. 
T. 4 Mos. 21: 4-9. Kopparormen. 
0. 5 Mos. 32: 1-11. Mose avskedssång. 
T. 1 Sam. 3: 1-10. Tala Herre! Din 

tjänare hör. 
Långfred. J esus korsfästes. Luk. 23: 

32-43. 
L. Mark. 1: 1-13. Johannes och Jesus. 

Påskd. 13 april. Maria möter J esus, den 
uppståndne. Joh. 20: 10-18. 

Annandag Påsk. Lärjungarna vid Jesu 
. orav. Joh. 20: 1-10. 

T. Mark. 2: 1-17. Jesus botar den lame. 
0. M ark. 2: 18-28. Sabbaten är för 

människorna. 
T. Mark. 3: 1-19. Jesus botar sjuka 

och samlar lärjungar. 
F . Mark. 3: 20-35. Vem är Jesu broder 

o h syster? 
L . Mark. 4: 1-20. Såningsmannen .,<;>ch 

säden. ·· 

1 Sönd. e. Påsk. 20 april. Vid T iberias 
s.iö. Joh. 21: 1-14. 

M. Mark. 5: 1-20. Jesus kan göra stora 
ting med oss. 

T. Mark. 5: 21-43. Frukta icke, tro al
lenast! 

0. Mark. 6: 1-13. J~sus föraktas i sin 
fädernestad. 

T . Mark. 6: 14-29. Johannes Döparens 
halshuggning. 

F. Mark. 6: 30-44. Jesus bespisar fem 
tusen män. 

L. Mark. 6: 45-56. Varen icke för
skräckta! 

2 Sönd. e. Påsk. 27 april. Får u,tan 
herde. Matt. 9: 36-38 . 

M . Mark. 7: 1-13. Människohjärtana äro 
ofta långt bort från Jesus. 

T. Mark . . 7: 14-30. Den kananeiska 
kvinnan. 

0. Mark. 7: 31-37. Jesus och den döv
stumme. 

T. Mark. 8: 1-21. Förstår du, att Jesus 
är mäktig? 

F. Mark. 8: 22-9: 1. Vad kan man giva 
till lösen för sin själ? 

L. Mark. 9: 14-29. Jag tror. Hjälp min 
otro! 

Det räcker. 
11,n jökapten i Amerika sökte 

n duktig lots till en av de stora 
fl dångarna. Han frågade en som 
h ad anmält sig : 

»Känner ni till alla grund och 
kär i floden? » 

»Nej, det kan jag inte säga att 
ja · O'Ör», svarade mannen. 

» 1I ur vågar ni då anmäla er som 
lot '?» frågade kaptenen förargad. 

»Jo, herr kapten, därför att jag 

vet var grunden inte finns. » 
Kaptenens utseende förändra

des och med ett leende sade han: 
»Det räcker. Ni får platsen.» 

Det är inte huvudsaken för oss 
att känna alla faror som lurar på 
oss på vår vandring genom livet. 
Vi behöver inte känna till allt det 
onda och dåliga, som finns i värl
den, utan gå den väg, som man 
vet säkert leder till målet. 

Till de dövstumma och deras anhöriga. 

Då någon dövstum blir svårt sjuk el
ler intages på sjukhus ombedes derine 
s jälv eller någon av hans anhöriga att 
meddela detta till dövstumprästen, för 
a tt den sjuke skall kunna· besökas. 

Vid kyrkliga förrättningar, dop, vig-
1 och jordfästning, står dövstumpräs

t n till tjänst att utföra förrättningen 
ll r att närvara som tolk för dövstum

rn· , då sådana väntas närvara. Beträf-

fande jordfästning är det önskvärt att 
tid för denna icke bestämmes förrän 
dövstumpräs'ten tillfrågats, om han kan 
vara närvarande. 

Någon reseersättning behöver icke be
talas till dövstumprä~ten för sjukbesök 
eller förrättning. 

Dövstumprästernas adresser och tele
fonnummer finnas på Kyrkobladets sista 
sida. · · 
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Gudstjänster i april. 
S t o c k h o l m s d i s t r i k t. 

L. 5. Finspong, Slottsk:apellet kl. 3. 
Nattvard. 

S. 6. Norrköping, S:t Olai Kyrka kl. 
1,30. Nattvard. 

F. 11. Stockholm, Storkyrkan kl. 2. 
Nattvard. 

L. 12. Nyköping, S :t Nikolai Kyrka kl. 
11. Nattvard. 

S. 13. Stockholm, Högalidskyrkan kl. 1. 
(Obs. tiden!) 

S. 13. Södertälje, Kyrkan kl. 3,30. 
Nattvard. 

F. 18. Kisa, Kyrkan kl. 1. Nattvard. 
L. 19. Mjölby, Kyrkan kl. 4,30. Nattv. 
S. 20. Linköping, Domkyrkan kl. 1. 

Nattvard. 
Konfirmanderna å Manilla 1929- 1939 

samlas Sveav. 36 den 7 april kl. 7,30. 

S. G. S ve n fors 
Vesslevägen 7, Alsten. Tel. 25 43 31. 

L u n d s d i s t r i k t . 
I 
s. 
0 . 

5 . Eksjö, Förs.-hemmet kl. 4 . 
6. Västervik, Kyrkan kl." 1. 
9. Hov mantorp, Dövstumhemmet 

kl. 3,15. 
F. 11. 
s. 13. 
M . 14. 
s. 20. 
L. 26. 
s. 27. 

Växjö, Domkyrkan kl. 1. 
Kalm,ar, Domkyrkan kl. 2. 
Jönköping, Kristine kyrka kl. 1. 
Ystad, Förs.-hemmet kl. 11. 
Lund, Petri Klosterkyrka kl. 6. 
Kri stianstad, Kyrkan kl. 1. 

G. Bratt 
Hovsgatan 14, Växjö. Tel. 27 10. 

V ä n e r s b o r g s d i s t r i k t. 
S. 6. Vänersborg, Kyrkan kl. 2,15. 

Nattvard. 
S. 13. Göteborg, Domkyrkan kl. 3. 

Nattvard. 
M. 14. Kungälv, Kyrkan kl. 1,15. Nattv. 
L. 19. 1Tarberg, Förs.-salen kl. 6. (Pas-

tor Swaren. ) 
S. 20. Halmstad, Dövstumför. kl. 1. 

s. 20. 
s. 20. 
L . 26. 
s. 27. 
s. 27. 

(Pastor Swaren. ) 
Borås, Förs.-hemmet kl. 1,30. 
Skene, Kyrkan kl. 3,15. Nattv. 
Töreboda, Kyrkan kl. 5. 
Moholm , Kyrkan kl. 9,30. Nattv. 
Mari estad, Kyrkan kl. 12. Nattv. 

H. Bergf e lt 
Kungälv. Tel. 14. 

örebro distrikt. 
P å grund av militärtjänst hållas guds

tjänsterna efter personlig kallelse. 
0 ar l-A k e A r e s k o g 

Storgatan 43, Örebro. Tel. 154 78. 

H ä r n ö s a n d s d i s t r i kt. 
T. 3. Bräcke, Kyrkan kl. 11. 
F. 11. Sv eg, Kyrkan kl. 1. 
S. 13. Östersund, Kyrkan kl. 1. 
M. 14. Offerdal, Kyrkan kl. 1. 
L. 19. Njurunda, Persson kl. 4. . 
S. 20. Alnö, Kyrkan kl. 1. 

Jo e l Lodin 
Dövstumskolan, Härnösand. 

VIGDA. 
Karl-Erik Kull, Uppsala, och Gun vor 

Ingegärd Jonsson, Stockholm, den l 
mars. 

Gunnar Lindell, Köpinge, Skåne, o h 
Ida Charlotta Cedergren, Färingtofta, 
Skåne, vigda i Kristianstad d. 7 mari:i . 

John Emil Harry Rydberg och Hilm a 
Sofia Elisabet Enbuske:, Stockholm, 
den 23 mars. 

Herren Gud, som har stiftat äkten 
skapet, .Qive dem lycka och v älsignelse 
till deras viktiga förening. 

AVLIDNA. 

Axel Friberg, Karlshamn, den 8 ma ni, 
67 år. 

Jöns Jönsson Hagström, Gåxsjö, Jämt
land, den 10 mars, 84 år. 

Jag förbliver städse hos di g ; dn 
håller m ig v id din högra hand. D u, 
skall l eda mig efter ditt r åd och se
dan upptaga mig med ära. Vem hnr 
.iag i hi mmelen u tom di g! Och när 
.iag har di g , då frågar jag efter intet, 
på .iorden. Om än min kropp och rnin 
själ .försmäkta, så är dock Gud m i tt, 
hjärtas klippa och m in del ev inner
ligen. (Psalt. 73: 23- 26.) 

Föreläsningar. 

B ollnäs, Cafä Bollnässtugan, den 11 
april kl. 1,30. Fröken Fondelius: »Grek
land». Film. 

Gäv l e, I. 0. G. T ., Kungsg. 8, den 12 
april kl. 7,30, samma föreläsning. 

Hedemora, Godtemplarhuset, den 13 
april kl. 2 (vid årsmötet ), samma före
läsning. 

Visby, Förs.-huset, den 27 april kl. 1 
och kl. 3: Fröken Fondelius : »Grekland» 
och »Något om bomull». 

Linköping, den 20 april efter Guds
tjänsten. Pastor Svenfors: »David Li 
vingstone, missionär och upptäcktsr -
sande». Film. 

Kom i rätt tid till sammankomst! D u 
stör andra och berövar dig själv något 
av dess glädje, om du kommer fö r sent. 

A/ B Gustaf Lindström s Bok t r., Stockholm 1041 


