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Har du sett honom 7
En forskningsresande for med en
arabisk förare genom Sahara öken.
Araben var from mahammedan och
förrättade sin bön punktligt på de
föreskrivna bönetimmarna. En
gång frågade forskaren honom:
»Vad gör du?»
»Jag beder.»
»Ber? Till vem?»
»Till Allah, till Gud.»
Den lärde log och sade:
»Har du någonsin sett Gud?»
»Nej.»
»Har du någonsin rört med dina
händer vid Gud?»
»Nej.»
»Då är du en narr, om du beder
till en Gud, som du aldrig har sett
och aldrig rört vid med dina händer. »
Araben svarade inte. Kvällen
kom, och de lade sig till vila. Kort

före nästa dags soluppgång voro
de åter på benen. När vetenskapsmannen kom ut ur sitt tält, sade
han till araben: »l natt har det
varit en kamel här utanför.» Då
blixtrade det till i arabens ögon,
och han frågade:
»Har du sett kamelen?»
»Nej.»
»Har du vidrört kamelen med
handen?»
»Nej. »
»Då är du en märkvärdig lärd,
som tror på en kamel som du varken sett eller rört vid.»
»Åh», svarade forskaren, »men
man kan ju runt om i sanden se
fotspår efter en kamel.»
I det ögonblicket steg solen upp
vid horisonten i all sin färgprakt.
Araben pekade mot solen och sade:
»Ser du Skaparens fotspår? Då
vet du också, att det finns en Gud.»

Vingarna.
Det finns en gammal saga om en
lärka, som tyckte om att flyga
högt i den klara luften, upp mot
vida rymder. Men det var också
något annat hon tyckte om: de feta
maskarna i jorden.
En dag när lärkan letade i jorden efter sina maskar, mötte hon
en underlig gubbe. Han ringde i
en klocka och ropade: »Jag säljer tre härliga maskar för en lärkfjäder». Lärkan tvekade inte
länge: en enda fjäder kunde väl
inte betyda så mycket! Så ryckte
hon ut en fjäder och gav åt gubben.
Sedan kalasade hon på maskarna.
Från den dagen passade lärkan

alltid på, när gubben gick förbi.
Och varje gång köpte hon några
godbitar av honom och betalade
med en vingfjäder. I början märkte
hon inte alls någon skillnad när hon
flög. Men så småningom gick det
sämre och sämre, och till sist måste
hon hålla sig nere på jorden - ·
vingarna buro henne inte längre.
Hur är det? En osanning halkar
över läpparna.
En fjäder har
ryckts ut! Du fuskar för att klara
dig undan obehag, är oärlig i
smått... Allt detta är liksom
fjädrar, som ryckts ut. Vingarna
bär dig inte längre ! ! Det låga och
dåliga håller dig fast!
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Konfirmanderna

Vänersborg.

Konfirmander: stående fr. v. Ture Ferm, Varberg, Vimar Larsson, MölWlal, Ake
Frid, Målsryd, Herold Karlsson, Gustaf Adolf, Jan-Karl Magnusson, Geiersfors,
Erik Vik, Örebro, Olof Wistrand, Örebro, Ake Martinsson, Älv~ngen,
Sittande: Gunbritt Samuelsson, Göteborg, Sonja Johansson, Gölingstorp, Ann-Mari
johansson, Valtorp, Gunborg Lundberg, Göteborg, Inga Carlsson, Amål, Lilian
Andersson, Göteborg, Maj-Britt Daun, Göteborg, Inga-Lil Nilhammar, Skara.
Lärarna: överst: E. Sahlström, C. A. Carlsson, G. Risberg. Andra raden ovanfrån: K. Wikström, fru B. Svensson, U. von Sydow, fru M. Lindkvist, G. Lindkvist,
Fru Gustafsson-Blomkvist, pastor Bergfelt, rektor Gustafsson, B. öberg, L. Svensson, M. Billing, J. A. Peterson, M. Lalander. Nästa rad nedåt: F. Lindberg, fru
S. Wikström och I. Lundvik.

En pojke sökes.
I en engelsk pojktidning fanns
följande annons:
En pojke sökes - som står rätt,
sitter rätt, handlar rätt och talar
rätt.
•
En pojke vars naglar på
fingrarna inte bära sorg, vars öron
äro rena, vars skor äro blankputsade, vars hår är vårdat och
vars tänder äro borstade.
En pojke - som lyssnar uppmärksamt, när man talar till honom, och som frågar, när det är
något han tror sig inte ha förstått.

En pojke - som är rask i vändningen, men som inte vänder sig
med alltför mycket slammer.
En pojke - som ser glad ut,
har ett leende till vem som helst
och som aldrig är trumpen och
tvär.
En pojke __:__ som när han har
ställt till något galet, ber om ursäkt och som när han blir ombedd
att uträtta en sak, säger: · »Jag
skall försöka det.»
En pojke - som kan se folk
rakt i ögonen och som alltid talar
sanning.
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Härnösand.

Stående fr. v .: Rolf Lindell, Härnösand, Göte Gustafsson, Bureå, Arne Angqvist,
Vilhelmina, Lars Långström, Älvsby, P. G. Sörlin, Seve Granholm, Gunnar Sundvall, Rolf Englund, Arvidsjaur, Harry Forsell, Skellefteå, Bertu Ulfsparre, Gudmundrå, Ingemar Visen, Ljustorp, Västern. Sittande Ebba Larsson, Anna-Brita
Molander, Hervor Löf, Lit, Greta Andersson, D egerfors, Doris Lundgren, Skellefteå.
Inger Wikström, Alsen, pastor Lodin, rektor Lövgren, Sonja Renberg, Älvsby,
Alice Henriksson, Vittangi, Gunborg Wikström. Skellefteå, Aina Nilsson, Axel

Berglund.

Konfirmanderna i Orebro.

Sittande fr. v. Brita Norberg, Bollnäs, pastor Svennas, Herr Folke Söderling,
Inga Jansson, Guldsmedshyttan. Stående fr. v. John Vikström, Fjällsjö, Gösta
östlin, Ragunda, Bror Vikström, Fjällsjö, Nils Holmgren, Helgum, Carl-Gustaf
Croneberg, Bjursås, Karl Holmgren, Helgum, Magnus Olofsson, Gellivare.
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Gävle.

Fr. vänster: Bror Lizby, Göteborg, Erik-Olof Eriksson, Ham11'1;erdal, Jämtl., Hr.
Henry Larsson, Barbro Åkesson, Lidköp·i ng, pastor Svennas, Ingrid Danielsson,
Skön, Medelpad, rektor Rendahl, Bernt Johansson, Hulterstad, Smål., Erling Andersson, Visnum., Värml.

Vad göra?
Att vara apotekare är inte lätt.
Han måste hela dagen arbeta med
farliga gifter. Om han tar för mycket av en sort, kan den sjuke dö.
Han får sannerligen inte vara tanklös. Och även på natten måste han
ofta vakna för att göra i ordning
medicin åt den som ringer på nattklockan.
Det var en gång en apotekare i
England, som hade blivit väckt flera gånger på natten. Han hade blivit en smula förargad över dessa
väckningar och hoppades nu få vara i fred för resten av natten.
Just som han somnat om, ringde klockan. En liten, fattigt klädd
pojke kommer in. Han hade bråttom, ty hans mor var mycket sjuk.
Han lämnade fram receptet från
läkaren.
Apotekaren skyndade sig mycket för att göra i ordning medicinen. Pojken fick den och försvann

hastigt. Men då han gått, upptäckte apotekaren till sin förskräckelse, att han gjort ett fel med
medicinen. Han hade tagit för mycket av ett gift. De:h sjuka kvinnan skulle genast dö, om hon tog
in av medicinen.
Vad skulle han göra? Gossen
var försvunnen, och han kunde inte få reda på honom. I sin förtvivlan föll apotekaren på knä och
ropade till Gud och bad, att han
skulle förhindra, att kvinnan tog
in medicinen.
Uppskakad i sitt innersta satte
han sig ned och kunde inte företaga sig något.
Då ringer det plötsligt en lång
signal på klockan. Vad får han se?
Jo, där står åter samme gosse gråtande. Han bad mycket om förlåtelse, men han hade sprungit så
fort och snubblat i mörkret och
hade slagit sönder medicinflaskan.
(Forts. pd sid. 51.)
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Vår kristendomskun~kap.
Tredje artikeln.

(Forts.)

Vi bekänna i tredje artikeln om Kristi kyrka, att den är
en, ty den har en Herre, Jesus Kristus,
helig, ty den är -en skapelse av den helige Ande, och den vill helga
människorna,
allmänneli.g, ty den vill omfatta alla människor.
Kyrkans verksamhet för den kristna trons utbredning i världen kallas m i $ s i o n. .Jesus sade: Gån ut i hela världen och gören alla folk
till mina lärjungar. (Matt. 28: 19.)
Gud vill att 'alla människor skola bliva frälsta och få kunskap om san-~ingen. 1 Tim. 2: 4.
Var verkar den helige Ande? Var finns Kristi kyrka?
När uppstod kyrkan? (Vilka äro de tre betydelserna av ordet
kyrka? Vad betyder ordet kyrka i 3. artikeln?)
Varför är kyrkan en? helig? allmännelig? Vad kallas arbetet för kristendomens utbredande? Varför b.e drives mission?

3. H e 1 g e 1 s e n.
Den helige Andes verk kallas helgelsen.
Anden kallar' oss från syndens väg, upplyser oss genom sitt ord,
omvänder våra hjärtan och gör os.s rättf ä.rdiga inför Gud.
Att helga ·b etyder att avskilja för Gud, inviga åt Gud. »Utan
kan ingen se Herren. Hebr. 12: 14.»

helgel~e

Kallel8en och upplysningen.

Anden kallar genom . Ordet och genom det som vi möta i livet, både
gott och ont. Han uppmanar oss att vända om från det onda till
Kristus. Och han församlar oss i sin kyrka.
Varje människa blir kallad av Guds Ande. Hon känner, då
Gud kallar. Hon förstår, att det är Guds röst. Hon vet, att
hon nu kan omvända sig till Gud eller säga nej. Hon står i
ett val mellan vägen till döden och vägen till livel.
Gud kallar oss genom sitt ord. Kanske är det i Kyrkan, då
ett ord från Gud går rakt in i hjärtat. Jag känner, att det
g~ller just mig. Och jag förstår, att Gud vill tala just med
mig om min själ. Jag har kanske hört samma _ord många
gånger förr. Men det blir nu nytt och levande för mig.
· Gud kan använda många andra medel för att få oss att ge
akt på hans kallelse. Det som vi möter i livet, både glädje och
sorg, kan bli medel för Guds kallelse. Ofta blir sjukdom och
motgång till en Guds kallelse för den som i hälsans och lyckans
dagar icke velat lyssna till Guds röst.
Om en människa känner Guds kallelse, måste hon bedja och
läsa Guds ord. Annars blir Guds kallelse förgäves.
Man må~te genast lyda Guds kallelse. Du vet icke, när Gud
kallar dig för sista gången. Ingen har ångrat sig, som omvänt
sig till Gud. Men många ha bittert ångrat, att de försummat
Guds kallelse.
De flesta människor ha nog tänkt att en gång omvända sig.
Men de skjuter upp. »Icke just nu - en annan gång - längre
fram.»
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Plan för daglig bibelläsning.
6 augusti-2 september.
6.

9 sönd. e. Tref. Trohet och klokh et i K r isti tjänst. Matt. 10: 16-22.

7.

Luk. 17: 1-19. Hårt och otacksamt
hjärta.
Luk 17:. 20-37. Mäl'.lniskors obetänksamhet.
Luk. 18: 1-14. En rätt bön.
Luk. 18: 15-30.
Huru man kommer in i Guds rike.
Luk. 18: 31-43. Vandringen upp
till Jerusalem.
Luk. 19: 1-10. En frälst människa.

8.
9.
10.
1.1.

12.
13,

10 sönd. e. Tref. Förspillda tillLuk. 4: 23-30
Luk. 19: 28-40.
En lovsjungande
lärjunga skara.
Luk. 19: 41-48.
Jesu tårar över
Jerusa lem .
Luk. 20: 1- 19. Nådeföraktets dom.
Luk. 20: 20-40. Stridslystnad och
kiv.
Luk. 20: 41-47.
Okunnighet och
stolt fromhet.
Luk. 21: 1-19. Själens lugn trots
oron.
11 sönd. e. Tref . Läpparnas svar
och
gärning ens
svar.
Matt.
21: 28-31.

! ällen.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Luk. 21: 20-38.
Världen mognar
till undergång.
22. Luk. 22: 1-13 Förberedelser till slutet.
23. Luk 22: 24-38. Tillgivna lärjungars rättesnöre.
24. Luk. 22: 39-53. Tystnad och oro i
· · Getsemane.
25. Luk. 22: 54-71. Petri bittra gråt.
26. Luk. 23: 1-12. Jesus inför Pilatus och Herodes.
27. 12 sönd. e. Tref. Fåfängliga ord.
Matt. 12: 33-37.
28. Luk. 23: 13-25.
Förklarad oskyldig, men dömd.
29. Luk. 23: 26-34. Begråten av många,
men korsfäst.
30.
Luk. 23: 35-46. Åkallad in i döden.
31. Luk. 23 : 4 7 -56. Eftermälet och
begravningen.
21.

Luk. 24: 1-12. Änglabudskapet från
den Uppståndne.
2. Li.tk. 24: 36-53. Tron på den Uppståndne segrar.
1.

Framför allt är ungdomstiden viktig. Då är det lättast att
vända om. Det blir svårare längre fram. Det är en stor lycka
att hela livet få tjäna Gud.

I dag, om I fån höra Herrens röst, mån I icke förhärda
edra hjärtan. Hebr. 3: 7:__8.
Tänk på din skapare i din ung domstid, förrän de anda
dagarna komma. Pred. 12: 1.

Gossen väntade att få förebråelser av den vresige mannen, men
det fick han inte. .'.Jublande i sitt
hjärta gjorde apotekaren i ordning
ny medicin och räckte den till pojken med några vänliga ord.
När pojken gått, måste han tacka sin Gud, som så nådigt skyddat
kvinnan och honom själv för den
hotande olyckan.
R f rat och bilder från utbildningsku rsen på Riis överstår till nästa numm er.

Vid Tysta Skolan, Lidingö,
börja nya kurser den 19 aug.

Ett- och tvååriga sömnadskurser.
Frivillig ku.rs i hushållsgöromål en
eftermiddag i · veckan.
Ännu kunna några dövstumma flickor
vinna inträde, om ansökan insändes
snarast möjligt.

Fri undervisning, kost och logi. Obemedlade och mindre bemedlade kunna
dessutom erliåila statsstipendier.
Prospekt och vidare upplysningar genom föreståndarinnan Fröken Svea
Schyberg, Tysta Skolan, Lidingö I.
Tel. Sthlm 65 04 57.
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Gudstjänster i augusti.J
S t o c k h o 1 m s d i s t r i k t.
L.
M.
L.
S.

5.
7.
12.
13.

Hallstavik, Kyrkan kl. 6.
Värmdö, Fredriksborg kl. 2.
Eskilstuna, Klosters Kyrka kl. 3.
Stockholm, Seglora Kyrka på

L. 19.
s. 20.
M.21.
L. 2/9.

Skansen kl. 1.30. De gamlas dag.
Personliga inbjudningskort utsändes.
Visby, Förs.-huset kl. . 7.
Kiinte, Kyrkan kl. 12.30.
östergar'n, ' Kyrkan kl. 12.
Mjölby, Kyrkan kl. 4.30.
S. G. Sven fors.

Vesslevägen 7, Ålsten. Tel. 25 43 31.

&.

6.

L u n d s d i s t r i k t.
Vetlanda, Kyrkan kl. 14.

Natt-

vard.
L. 12.

DövstumfÖreningen, Bryggareg. · 15, kl. 19.
s. 13. Hässleholm, Kyrkan kl. 13.
Nattvard.
L. 19. Ljungby, Kyrkan kl. 17 . . Nattvard. (Bratt).
L. 19. Kalmar, Domkyrkan kl. 18.
Nattvard.
.
s. 20. Nybro, Kyrkan kl. 13.
s. 27. Karlslfrona. Trefaldighetskyrkan
kl. 10. Nattvard.
s. 27 .. Karlshamn, Kyrkan kl. 13·.
Nattvard. (Bratt).
Lund, Klosterkyrkan kl. 11.
Malmö, V. Skrävlinge kyrksal
kl. 16.
Landskrona,

Carl - A k e

A r e s ko g.

Merkuriusgatan 7, Lund. Tel. 113 33.
L.
S.
S.
L.
S.
S.
0.
0.

V
5.
6.
. 6.
26.
27.
27.
30.
30.

L. 2/o·
S. 3/o·
S. 3/ 0.
M.

4/o·

T. 7/ 9.

L.

5.

ä n e r s b o r g s d i s t r i k t.
Ulricehamn, Kyrkan kl. 3.30.
Borås, Förshemmet kl. 11.
Skene, Kyrkan kl. 4.
Alingsås, Kyrkan kl. 6.
Vänersborg, Försh. kl. 11.
Uddevaila, Kyrkan kl. 3. Nattv.
Tegneby. Kyrkan kl. 10,30.
Stenungsund, Kyrkan kl. 4.
Nattv.
Göteborg, V. Skansg. 1 B kl. 6.
Falkenberg, Kyrkan kl. 12.30.
Halmstad, Förs.-h. kl. 5.15.
Laholm, Förs.-salen i Prästgården kl. 10.
Stenkyrka, Kyrkan kl. 11.
H. B e r g f e l t.
Kungälv. Tel. 14.

ö r e b r o d i s t r i k t.
Hallsb erg, Kyrksalen kl.

5.

(Lund)
S.

6.

Lindesb erg, Kyrkan kl. 1.30.

(Lund)
L. 12.

Bredsjö, Missionshuset kl. 4.30.

S . . 13.

Kopparberg, Kyrkan kl. 2.

(Lund)
(Lund)

s.

Kyrkan kl. 12.30.
(Svennas).
L. 26. Älv dalen, Kyrkan kl. 3.
(Lund)
L. 26. Säffle, Kyrkan kl. 3 (Svenfors)
s. 27. Filipstad, Kyrkan kl. 3.30
(Svenfors)
s. 27. Orsa, Kyrkan kl. 1.
(Lund)
S. 3/9. Örebro, Olaus Petri Kyrka kl. 1
(Sven.fors)
Pastor Svennas är tjänstledig för militärtjänst.
Tjänsten upprätthålles av Pastor S. G.
Svenfors, Vesslevägen 7, Alsten. Tel.
Stockholm 25 43 31.
13..

Hudiksvall,

VIGDA.
Axel Olof Hallman och Birgit Ingeborg
Margareta Högberg Norrköping, den
27 maj i Malmö S:t Johannes kapell.
David Tore Pettersson, örebro, och Anna
Viola Klingberg, Kumla, den 27 maj.
Sven Skålberg, Härnösand, och Linda
Matilda Lövgren, Norrfors, den 28 maj
i Domsjö kyrka.
John Edvin Bertil Franklin och Salmi
Joab, Malmö, den 3 juni.
Karl Georg Adolfsson, Ludvika och Iris
Ingeborg Sjöstrand, Lund, den 23 juni
i Lunds Domkyrka.
Gottfrid Sonesson, Malmö; och Anna
.Josefina Bendix, Varberg, den 23 juni
i Pauli kyrka i Malmö.
Josef Torsten Emanuel Karlsson, Johannelund, och Elsa Sofia Viktoria
Ahnstedt, Hultsjö, den 23 juni i Växjö
Domkyrka.
Karl Gustav Einar Blomkvist och Ingrid
Margareta Ca:flsson, Stockholm, den
23 juni i Seglora Kyrka.
Hans Torgny Jarngren, Gnesta, och
Asta Margit Ingegärd Lund, Silvergärde, den 23 juni i Gällareds kyrka.
Herren Gud, som har stiftat äktenskapet, give dem nåd att besinna dess
heliga förpliktels er, och låte sin välsignelse vi.la över varje redligt äkta förbund .

AVLIDNA.
Kla:ra Sofia Karlsson, Höghult, Kristdala, den 6 maj, 91 år.
Maria Josefina Lundberg, f. Lundin,
Solna, d en 21 maj, 69 år.
Änkefru Matilda Jonsson, f. Sjöberg,
Älmhult, den 11 juni, 77 år.
Fast kropp och själ
A tskils, likväl
Mitt hjärtas t r öst du bliver.
Du mig ock visst,
0 H erre K rist,
·E n evig glädje g iver.
PS. 283 : 9.

A/B Gustaf Lindströms Boktr., Stockholm 1944

