
�i -· 
,,�,,;..,. 
-

$;,(IA�,,,., "'--�, ... 
,,�t 

-�"'; 
--- ..:..�,.,. � 

CREDO 
KATOLSK TIDSKRIFT 

N:R 12 DECEMBER 1921 



r 
KATOLSKA SOCKER 

som finnas att tillgå hos vaktmästaren vid S: ta Eugenia kyrka, Norra Smedjegatan 2'1. 
Stockholm. 

Vulgatan av pastor J. P. E. Benelius. Uv av S: t Frans av Sales. 
NYA TESTAl\lENTET. översatt från 

I 

FILOTEA. Vägledning till ett gudaktigt 

Mecl förklarancle anmärkningar, alfabetiskt Pris inh. l(r, 3: -, 
sakregister och synoptisk tavla till de 
fyra evangelierna, tjugutvå helsidesplan- VÅRA FÄDERS TRO. Av Kardinal James 
scher samt många vignetter. Gibbons. 

Pris inh. In·. 8: -. Pris inh. kr, 3: -. 
l{ATOLSI{ l{ATEl{ES för clet Apostoliska 

Vikariatet i Sverige. 
Pris inh. !(r, 2: 50. 

OREi\lUS. Katolsk bönbok. 
Pris i skinnlmnd med guldsnitt kr. 6: -, 
ldothand med rött snitt l(r, 4: -. 

CECILIA. Samling av kyrkliga hymner. 
(Text samt noter för en sångröst.) 

Pris inh. kr 3: 50. 

PROTESTANTISl\l OCH IUTOLICISi\1. 
Pris inh. kr. 1: 50. 

Detta nummer innehåller: 

Hymnus. 
Besöket i Betlehem. 
Ara vare Gud i höjden! 
Här sägs-· huru Jungfru Maria födde sm son Betleliem. 
En Valfart. til Bethlehem. 
Betlehems härligh�t. 
Gierusalemme Liberata. 
Een vijsa. 
Bibel eller läroämbete? VII. 
Credos böcker. 
Från Credos torn. 
Hur man undervisade i kyrkohistoria år 1731. 
Från våra församlingar och föreningar. 
Kyrklig kalender. 

=--..,,,....-,�= 
Fullständig innehållsförteckning för årgången 1921 medföljer januarinumret 1922. 

Förnya 1 tid prenumerationen 

för 19221 

Credo kostar för helår kr. 10: -, för halvår kr. 5: -
och för kvartal kr. 2: 50. Lösnummerpris kr. 1: -. 
Prenumeration kan ske å alla pöstanstalter i riket 

samt hos Expeditionen. 
Redaktionens och Expeditionens adress: Biblioteks, 

gatan 29, Stockholm. 
Redal(tionen: Be r n d t  Da-vicl As s at·s s o n  (ordförande), S ve n  

St efa n N o r d m a r lc' (vice ordförande), Berti l Bo d s t r ö m  (sekreterare), 
Eld vin S an d  q v i s t  (kassaförvaltare), P P t r u s  Li n cl b l o m  (teknisl, redak-
tör och ansvarig ut givare). _j 



�KATOLSK• TI DSKR l FT ..!v' 
'f:{;""i'2""'"""""""'"'"'"""""""'"""'""'""'""'""""""'"ö';·�·;;b·;;""";"''""'"'"""'""'""'"""'""'""""""""""'""'"""i'9'2'i 
,u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i'1111111111111111111 

HY M.N U S 

In clulci iubilo 
(I saligt jubel) 

nu siunge wij 'io 10 
Then all thing för oss förmo 
ligger in prmsepio 

(i Jcrubb an) 
och som solen skijner 
matris in gremio 

(i moderns sköte) 
Alpha es et o 

(du är a och o) 
Alpha es et o. 

0 Jesu paruule 
(0 späda Jesubarn) 

för tigh är migh så we·. 
'Tröst mig i mitt sinne 
' o puer optime. 

(clu elen bäste bland piltar) 
lätt migh tin goclheet finna, 
o princeps gloriIB 

(clu ärans konung) 
Trahe me post te 

(Drag mig till clig) 
trahe me post te. 

0. Patris charitas 
(0 F•aclerns godhet) 

· o Nati l"enitas 
(0 Sonens mildhet.) 

"'ij wore plat förderffuadh 
per nostra crimina; 

(genom våra hrott) 
nu haffuer han oss förwärffuadh 
cmlorum gaudia. 

(himlens glädje) 
Eya wore ,vij thär, 
eya wore wij thär. 

Vbi sunt gaudia 
(Däi fröjclerna finnas) 

ther siunger man Eya., 
hwar englanar siunga 
noua cantica 

(nya •sånger) 
och sielanar springa 
in regis curia, 

(i konungens gård) 
Eya wore wij thär, 
eya -wore wij thäi' 

Ur Piro Cantiones, tryckt genom Johan III :s försorg 1582 .. 

//.Y 

,·,: 
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BESÖKET I BETLEHEM 

UR DEN HELIGA PAULAS LIV AV SANKT HIERONYMUS 
FORFATTAT OMKR. 400 

Sedan hon så gott hennes kassa 
tillät det hade utdelat pengar till de 
fattiga och Guds tjänare, begav hon 
sig iväg. till Betlehem och stannade 
där först vid Rakels gravvård, som 
höjer sig till höger om vägen på 
den plats, där Rakel gav Benjamin 
livet, icke den "smärtans son" Be
noni, som modern döende hade kal
lat honom, utan Benjamin, den hög
ra handens son, som hans fader 
med profetisk blick hade namngivit 
honom. Sedan gick hon in i själva 
staden Betlehem och besökte först 
Frälsarens födelsegrotta. Men när 
hon hade varit och sett den heliga 
plats, där jungfru Maria tog in och 
det stall, där oxen igenkände sin 
Herre och åsnan sin ägares krubba, 
för att profetens ord skulle uppfyl
las: "Salig den som sår över vatten, 
där oxe och åsna träda" (Jes. 32: 
20 ), så svor hon i min närvaro, att 
hon med trons ögon såg den i lindor 
svepta gossen, det kvidande barnet 
i krubban, de tillbedjande visa män
nen, den glänsande stjärnan över 
dem, den ivrigt sysselsatta foster
fadern och herdarna som skyndat 
sig dit i natten för att skåda ordet, 
som hade tilldragit sig, och för att 
redan då helga J ohannesevangeliets 
början: "I begynnelsen var ordet -
och ordet vart kött" ( Joh. 1: 1 och 
14). Ja, hon kunde se de mördade 
gossebarnen, den rasande Herodes, 
Marias och Josefs flykt till Egypten 
och med saliga glädjetårar utbrast 
hon: "Var hälsat, Betlehem, du 
brödets hus, i vilket det levande 
brödet vart fött, som steg ned från 
himlen! Var hälsat, Efrata, du 
fruktbaraste av alla fruktbärande 
trakter, vars fruktbarhets frukt är 
Herren! Om dig har ju profeten 
Micheus förkunnat: "Och du Betle
hem, Efrata, är ingalunda den rin
gaste Wand J udas tusenden. Ty ur 
dig skall han framgå, som skall 
vara en furste över Israel, vars ut-

gång är från begynnelsen, från 
evighetens dagar. Därför skall hari_ 
övergiva dem intill den tiden, då 
hon som skall föda har fött och de· 
som äro övriga av hans bröder sko
la omvända sig till Israels barn" 
Mile 5: 2, 3). Ja, i dig är den furste 
född, som avlades före morgonstjär-
mm, som av evighet är född av Fa
dern. Och en telning av Davids. 
stam hade blivit kvar i dig, ända · 
tills jungfrun hade fött och en kvar
leva av det kristtrogna folket vände
sig till Israels harn och med hög
röst ropade till dem: "Till eder må
ste Guds ord först talas, men då I 
stöten det från eder och icke akten. 
eder värdiga det eviga livet, så vän
da vi oss till hedningarna" (Ap. G. 
13: 46). Ty Gud hade sagt: "Jag
är sänd endast till de förlorade få
ren av Israels hus." (Matt. 15: 24). 
Då ha också patriarken Jakobs ord 
om honom gått i uppfyllelse: "Spi
ran skall icke vika från Juda eller 
härskarestaven · från hans fötter, 
tills han kommer som skall sändas. 
och på honom skola folken vänta'� 
1 Mos. 49: 10). 

Och jag eländiga, jag syndfulla 
människa, jag skulle få nåden att 
kyssa den krubba, i vilken min 
H_erre låg och grät som litet barnr 
Jag får bedja i den grotta, där den 
jungfruliga modern en gång födde 
honom! Ja, detta skall vara min 
viloplats, liksom det fordom var 
min Herres hem. Här vill jag hä
danefter bo, emedan Frälsaren själv 
har utvalt denna plats. "Där har 
jag tillrett en lampa åt min smor
de". (Ps 131: 17) "Min själ skall 
leva för honom allena och mina 
efterkommande skola tjäna ho
nom" (jfr. Ps. 2_1: 31 ). 

Därifrån gick hon ned till det 
närbelägna tornet Ader, det är det 
läger, vid vilket Jakob vaktade sina 
hjordar . och herdarna, som höllo 
nattvakt, hörde lovsången: "Ära 



vare Gud i höjden och på jorden 
frid åt de människor som hava en 
god vilje" (Luk. 2: 14 ) Ja, medan 
de omsorgsfullt vakta sina får, fin
na dessa det rena Gvds Lamm med 
den klaraste och renaste ull, vilken 
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trots den torka som härjar jorden 
runt omkring är fuktad med hiln -
melsk dagg (Dom. 6:37 ). och vars 
blod borttager världens synder och 
struket på dörrposterna håller Egyp
tens mordängel tillbaka. 

ÄRA VARE GUD I HÖJDEN 

ill'Cl vare Gud i höjden 
och frid på jorden åt män
niskonw, som äga Guds väl
behag. (Luk. 2: 14.) 

Vad vore väl, käre läsare, vad vo·
re väl livet för oss, om vi icke kun
de fira Jul? Hade det då för oss 
ett mål, ett värde, om vi, blickande 
framåt, skulle se blott graven och 
dess dystra mörker och ej veta var
för vi leva? Om så vore, då skulle 
hela vår levnad blott vara en lång 
mörk lidandets natt. Men den fest 
som vi fira, då vi i arla morgongry
ningen i våra ljussmyckade tempel 
i festligt jubel hälsa den heliga nat
ten, den bringar med ens ljus i vår 
jordiska tillvaro. Se där anlednin
gen, varför julens helga fest griper 
djupare än mången annan Kyrkans 
fest in i vårt hjärta. Väl hava vi 
vid påsken känt den jublcmcle gläd
jen i våra bröst, när påskklockorna 
förkunnade: "et resurrexit", livets 
seger över synd och död. Dock 
även julen är glädjens fest, inen den 
s t i 11 a glädjens, fridens helga dag. 
I andanom försätta vi oss tillbaka 
till vår barndoms soliga, lyckliga da
gar, då livet ej visste av någon sorg, 
smärta och synd och fast kanske nu 
livets tunga börda fårat våra anle
ten och gjort vår gång tung, så 
sjunga vi dock när julens helga 
klockor bära fridens budskap över 
land och stad, så gärna av hela vårt 
hjärta med: "Åra vare Gud i höjden 

· och frid på jorden åt människorna, 
som havic1 Guds välbehag." Julen 
har en m:iderlig makt över inänni
skohjärtat. Till och med de, som 
eljest fråga föga efter religion och 

kyrka, söka likväl Guds hus vid ju
letid. Det är, som . vore det också 
för dem eljest ingen riktig jul. Ja, 
vad vore väl julen utan Kyrkans 
fest, ty det är hon, som förmedlar 
åt oss änglarnas budskap: Åra vare 
Gud i höjden och åt människorna 
frid. 

Låt oss då lyssna till änglarnas 
julhälsning till de fattiga herdarne 
på Betlehems fält. De berätta för 
dem om ett barn, sedan årtusenden 
med otålighet efterlängtat av värl
den, men som sedan ej mottogs av 
världen och trots detta ovänliga mot
tagande vill bringa världen frid, dem 
nämligen, som hava god vilja. I 
den heliga natten är Världsfrälsaren 
född, Salvator mundi. Så skulle vi 
väl aldrig hava föreställt oss detta 
högtheliga ögonblick. Borde ej bud
skapet först ha utgått till de rika 
och mäktiga, till furstar och över
stepräster? - Intet av allt detta. 
Fattiga herdar betyga såsom de för
sta, att vi här stå inför ett gudom
ligt under. Skulle människoanden 
hava uppfunnit en dikt blott om 
Guds sons människoblivande, skulle 
den aldrig ha kommit på den tan
ken att låta honom födas i ett fat
tigt stall omgiven av fattiga herdar. 
"Se jag bådar eder en stor glädje, ty 
i dag i Davids stad är eder född 
Frälsaren, som är Kristus, Herren." 
Namn, födelseort, uppgift i världen, 
allt nämner ängeln. Hans namn, 
Kristus, Herren; Hans mission, värl
dens frälsning; Återlösaren född i 
Davids stad, i Betlehem. Ett 'gfttda
re budskap, en större glädje kunde 
de ej förkunna. Herdarne förstodo 



väl, vad denna hälsning betydde. 
De behövde ej fråga och spörja och 
sökte ej närmare förklaring. Skynd
samt ila de till Betlehems stall för 
att finha den, som människosläktet 

. sedan årtusenden efterlängtat. 
Änglarnas glädjebud är också ett 

budskap till o s s, det tjugonde år
hundradets barn. Det talar till oss 
om ett barn, som blivit o s s fött. -
Sedan många århundraden tillbaka 
är det sedvänja att i katolska kyr
kor och hem vppställa avbildningar 
av stallet i Betlehem med den ny
födde Frälsaren. Den fattigaste by
kyrka har sin "krubba", ofta 
otymplig, snidad av grova arbets
händer, den rikaste domkyrka äger 
sitt Betlehems stall kanske framgån
gen ur en världsberömd konstnärs 
händer. I klostren svepa nunnorna 
i from andakt Jesubarnet i vitaste 
linne. Må de vara tarvliga eller 
konstfulla, alla dessa framställnin
gar av julens heliga hemlighet, alla 
hava de ett syfte, nämligen att hjäl
pa oss att i andanom skynda till 
Betlehem för att . betrakta undret, 
som där skett, Guds stora kärleks 
under. 

Med herdarna skåda vi med un
clran och fröjd barnet i krubban i 
fattigdom och nöd. Ej blott för 
barnen och de enfaldiga äro dessa 
avbildningar av den heliga famil
jen i Betlehem avsedda. - Nej för 
oss alla har krubban en uppgift. 
Beklagansvärda vi, om vi vid 
anblicken av stallet i Betlehem ej 
1ner såsom barnen kunna känna 
glädje i vårt hjärta. Då är något i 
olag därinne i hjärtat. Då är det 
något i ditt sinrie som stjäl din 
glädje. "Om I icke omvänden Eder 
och bliven såsom barn, skolen I 
icke · inkomma i himmelriket." Ja, 
då fattas dig barnasinnet, då fattas 
dig också julfriden. 

På gamla målningar föreställande 
elen i1yfödde Frälsaren, kan man 
ofta finna avbildad ei1 avgudabild, 
som ligger omkullslagen på marken. 
V ad skall denna sönderslagna bild 
föreställa? En gammal saga giver 
oss svar på denna fråga, ty den för
täljer för oss, att när den heliga 
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familjen för Hei;odes mördarhand 
flydde till Egypti land, alla avguda
bilder störtade till marken vid det 
gudomliga barnets annalkande. En 
saga blott kanske, men en vacker 
dylik med djupt innehåll. Ty san
ning är, att överallt, där detta barn 
håller sitt intåg i människohjärtat 
och bliver mottaget, alla ondskans 
avgudar måste ramla och störta. 
Men, Han kom till sitt eget och hans 
egna mottogo honom icke. Messias 
var icke elen, som judarna väntat 
att finna. Han är icke elen, som 
världen vill känna. För judarna en 
förargelse, för hedningarna en dår
skap, för de otrogna i vår tid en 
gåta, hans lära en övervunnen stånd
punkt. - Ej i glans och guld här
skar han utan i fattigdom, men i 
världen där regerar penningen. Där 
guldet glänser, där rikedom vinkar, 
dit löpa alla med snabba steg. Till 
krubban, till det fattiga stallet i 
Betlehem har man svårt att finna 
vägen. 

0 Gudabarn, huru fattigt har ej 
världen bäddat dig och dock just 
genom denna fattigdom vill du dra
ga människorna till dig, då du däri
genom tillropar mänskligheten, som 
hotas att förgöras av sin mam111011s
tjänst: "Vill du vara fullkomlig, så 
gå hän och sälj allt och följ mig 
efter." Vad har ej krubban verkat 
gei1om sin fattigdom, i det att mån
gen tröstlös själ där vid anblicken 
av den fattige Frälsaren återfick 
livsmod och glädje, fick ny kärlek 
och kraft till arbete och försakelse. 

I krubban där härskar elen sför
sta makten på jorden, kärlekens 
makt. Vad är väl älskvärdare än 
ett litet barn, vad är mer förbar
mande värt, nier ömkansvärt än ett 
hjälplöst ba:rn på ett fattigt läger? 
Med vilken kärlek skådar ej detta 
barn på dig. Dess första tårar två 
redan dina synder. Dess första tå
rar i Betlehe1i1 vill i dina ögon 
locka fram ångerns tårar och i ditt 
hjärta täcka medlidande och kär
lek till all nöd' och sorg i din bro
clers hjärta. 

Barn·et i krubban regerar genom 
att bliva förakta:t och misskänt. När 
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en roänniska blir misstrodd, miss
känd och armarna bliva henne 
bundna därigenom, då är det ute 
med hennes makt. Napoleon här
skade över millioner människor, 
men när han fängslad fördes till 
ön St. Helena, då var det förbi med 
hans härskaremakt. Gudabarnet 
Jesus Kristus börjar sin. regering 
över människohjärtat misskänd, 
fortsätter att regera under hån och 
förföljelse och regerar på smälekens 
träcl. - "Du har segrat galile", så 
måste ännu hans fiender medgiva, · 
då de se hur millioner människor 
skynda till hans hans krubba för 
att vinna frid. Han var ju kom
men för att bringa frid till alla, 
om också hans egna ej mottogo 
honom. Men åt alla, som mottogo 
honom, gav han makt att varda 
Guds barn. -

* 
Julfrid, julglädje, huru ofta höra 

vi ej de orden i dessa dagar. - En 
glad jul, en fridfull helg, så sväva 
orden från tusende läppar, - men, 
huru många veta väl eller tänka 
därvid på, vad de orden betyda, 
·:ad deras önskningar innebära. 
Lyssna clå ett ögonblick till änglar 
nas julhälsning vid krubban i Bet
lehem och du skall förstå, vad des
sa önskningar säga. Om verklig 
julfrid och julglädje, om Guds frid, 
kan intet tal vara, om du ej giver 
Gnd äran, om du ej i l:iarnet i krub
ban med troende hjärta erkänner 
Guds enfödde son och giver honom 
den hyllning, som honom tillkoni
mer. "Ära vare Gud i höjden." Säg 
mig, varför finnes det i världen så 
många förgråtna ögon, så många 
brustna hjärtan, så .mycken sorg 
och klagan också vid julens heliga 
tid. Kommer det ej därav att Guda
barnet i krubban ej mer bliyer mot
taget i hemmen, ej häisas välkmn
met i hjärtat i helig juletid, då tron 
på Guds sons underbara människo
blivande försvunnit ur så månget 
hjärta och orden: "Ära vare Gud i 
höjden" förklinga ohörda i så mån
get sinne? Varför så mycket ofrid, 
söndring, så mycken förstörd lycka? 
Barnet i Betlehem härskar ej Hing-

re i familjerna, härskar ej i de 
ungas hjärtan. Den goda viljan 
fattas hos så många. "Frid åt män
niskorna på jorden, som hava god 
vilja. "Gud giver ej gratis sin frid. 
Han fordrar av oss god vilja, ärligt 
uppsåt, redligt bemödande. Sök ho
non1 som herdarne, tjäna honom 
med uppriktigt sinne. Skänk ho
nom din kärlek, ditt hjärta, något 
annat fordrar han ej av dig. Det 
har jag redan gjort, svarar du . mig. 
Och hade . jag tusende hjärtan så 
ville jag skänka min Frälsare ännu. 
·Men barnet i krubban svarar därpå: 
Du äger blott ett hjärta och ej ens 
det vill du giva mig helt och odelat, 
ly därinne härska ännu mina och 
fridens fiender. - Så är det. Vi 
skulle kanske gärna skänka Gud 
vårt hjärta, men i själva verket 
skänka vi det åt världen, göra det 
till en tummelplats för våra egna 
lidelser. 

I en storstad skulle e.n gång 
barnen i skolan skriva en uppsats 
om vad de helst önskade till julen 
av Jesubarnet. Då skrev en liten 
fattig flicka, som så ofta sett mo
derns tårar när far försummade si
na plikter som kristen, försummade 
sina plikter mot maka och barn: 
"O, käre .Tesubarn, giv min fader 
bättre tankar och en lycklig döds
stund, låt mig alltid älska mina för
äldrar samt göra dem glädje och 
alltid troget hålla fast vid min tro, 
för att en gång komma till dig". Ett 
barns julönskan för sina föräldrar! 
Vad menar du, fader, som läser 
detta, kanske har också ditt barn 
denna jul bett så för dig: "Gode Gud 
giv min fader åter julfrid, att mors 
tårar torkas och friden vänder till 
vårt hem." Säg vill du icke höra 
ditt bai·ns bön och inför krubban 
lova: "Gudomliga barn, mitt hjärta 
skänker jag dig." 

Ett annat barn önskade sina för
äldrar ly_cka och långt liv och till
lade: "Snälla Jesubarn, låt min 
store bror bliva snäll och bättra 
sig." Kanske är du, käre läsare, 
denne broder, för vars väl syskonen 
hedjande sträcka sina händer mot 
Jesubarnet i krubban, bedja för dig, 



som gör de dina smärta och sorg. 
0, gå då även du till barnet i krub
ban och lova: "Nästa år vill jag be
gynna ett nytt, ett bättre liv ." 

Så glädjen eder då, kristliga möd
rar julen är en tröstens tid för eder. 
Vilja bekymmer och sorger tynga er 
ned, lova det gudomliga barnet: 
"Jag vill offra mig för min man 
och mina barn och åt dem förtjä
na friden."  Glädjen eder, kristne 
män. Gudabarnet korn ej till de 
mäktige, ej till de egenkära, ej till 
de rika utan först till de ödmjuka, 
fattiga herdarne, som gåvo Gud i 
allt äran. En tröst för eder, sär
skilt om I trots hån och spott hål
len fast vid edra fäders tro. Fri
den hälsning gäller eder, om I 
hlott städse skänken den Högste 
äran. 

Vi alla, som längta efter hjärtats 
frid, vi lova vid krubban, dit vi i 
denna heliga tid så gärna en stund 
draga oss tillbaka i betraktelse av 
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Guds stora kärleksunder, att . som 
gengåva skänka honom vårt hjärta, 
att Han må härska därinne och 
skänka oss sin frid. En god, är
lig vilja bringa vi vår Frälsare, 
måtte den vara Honom till välbe
hag och fridens oförlikneliga gåva 
varda vår arvedel. - "Ett barn är 
oss fött, en son är oss given. Herra
väldet vilar på hans skuldror" .  -
Ja, härska Du, gudomliga barn, i 
allas våra hjärtan, att frid må råda 
på jordens rund och sann glädje i 
alla sinnen och alla tungor instäm
ma i psalmens ord :  

"Jublen Herren alla land - Her
ren har kungjort sin frälsning in
för folkens ögon och han har 
uppenbarat sin rättfärdighet. En 
helig dag, har gått upp för oss. 
Kommen I folk och tillbedjen Her
ren ty i dag har ett stort ljus stigit 
ner över jorden" -

P n s t o r  S .  N o r cl m a r k. 

Från Glimmingehus, Skåne. 
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HÄR SÄGS HURU JUNGFRU MARIA 
FÖDDE SIN SON I BETLEHEM 

HELIGA BIRGITTAS UPPENBARELSER VII. 21. 

Sancta Birgitta säger : När jag 
-var vid vår Herres krubba i Betle
hem; såg jag den fagraste jungfru 
Jmvande med barn, iförd en vit 
mantel och en tunn kjortel, genom 
vilken jag kunde skönja hennes 
jungfruliga lekamen . . . Med henne 
var en hövisk gammal man, och de 
hade med sig en oxe och en åsna. 
Och när de voro inne i detta rum, 
band den gamle mannen oxen och 
åsnan vid krubban. Sedan gick han 
ut och bar till jungfrun ett tänt 
]Jloss och gick sedan :ut, att han 
skulle ej närvara, medan jungfrun 
födde barnet. Drog jungfrun då 
sina skOF av sina fötter och lade 
av sin vita mantel och sitt huvud
kläde och lade dem bredvid sig och 
blev klädd i bara kjorteln med sitt 
allrafagraste hår utslaget över 
skuldrorna. Och hon hade med sig 
tvenne de allrarenaste liimekläden 
och två ylleklädeni vilka hon då tog 
fram viljande i .dem svepa barnet, 
som födas skulle. Och två andra 
små liimekläden att svepa och bin
d.a om barnets huvud lade hon när 
sig, att hon skulle nyttja dem i den 
stund de tarvades. När alla dessa 
ting voro så tillredda, då böjde 
jungfrun sina knän till gudelig bön 
med mycken vördnad och vände 
ryggen mot krubban och anletet 
mot öster upp till himlen, och då 
11011 stod så i gudeliga böner och 
tankar, såg jag barnet röra sig i 
hennes kved och strax i samma 
ögonblick födde hon sin son, av vil
ken så mycket ljus och outsägligt 
sken framgick, att solen var ej detta 
skenet lik. Och ej gav det bloss, som 
·den gamle mannen satte i väggen, 
nu något ljus eller sken ifrån sig. 
Jty att gudomliga ljuset gjorde dess 
lekamliga ljussken alldeles till in
tet. Och så brådeliga föddes barnet 

i ett enda ögonblick, att jag för
mådde ;.ej att vakta eller begripa 
och skåda, huru jungfrun födde. 
Då såg jag genast det ärofulla bar
net ligga på jorden naket och slö
nande, vilkets kött och lekamen 
var allrarenast och hade det inga
handa smitta eller orenlighet. Då 
hörde jag de ljuvaste änglasånger 
underbart tona . . . Och när jung
frun kände, att hon hade fött bar
net, vände hon sig till barnet med 
böjt huvud och sammanknäppta 
händer med mycken höviskhet och 
vördnad, och sade: "Var välkom
men, min Gud och min Herre ·och 
min Son!" 

Då vände ' sig barnet om på 
hårda golvet, där det låg gråtande 
och skälvande för kölds skull och 
det hårda golvets vasshet och 
sträckte sina lemmar letande efter 
att finna moderlig hjälp och god 
vilja, och då tog hon det i sin famn 
och lade det tätt till sitt bröst och 
värmde det mot kinden och bröstet 
med mycken glädje och moderlig 
varkunsamhet. Och hon satt på gol
vet och lade sin son i sitt knä . . .  
och genast måste hon svepa det 
granneliga först i · linnekläden och 
sedan i yllekläden. Och hon band 
kroppen och benen och dess armar 
med en linda, som var fastbunden 
i det översta ylleklädet. Sedan svep
te hon barnets huvud och band över 
det två linnekläclen, som hon där
för hade tillrett. Därefter kom elen 
åldrige mannen in och föll på sina 
knän ned på jorden och bad till bar
net och grät för glädjes skull . -. .  · Se
dan stod hon upp havande småsven
nen i sin famn och båda, hon och 
Josef, lade honom i krubban och 
båclo till honom med böjda knän 
och med mycken glädje. 
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EN VALFART TIL BETHLEHEM. 

"TNmseamus usque Beth
lehem - Lacl os gaa til Beth
lehem!" (Luk. 2: 15.) 

Der er allerede henrundet 23 Aar, 
siden elen, der skriver disse Linier, 
har haft den Lykke at have vreret 
i det h. Land og at have besögt de 
fleste hellige Steder i og omkring Je
rusalem. Det var Efteraar i Oktober 
Maaned, og forholdsvis varmt for 
en Mellemeuropreer. Naturen frem
b0cl ikke noget opl0ftende paa den
ne Aarstid, naar man uncltager elen 
rene Luft og den klare Uclsigt under 
en dybblaa Himmel. Siden April 
l\faanecl havcle det ikke regnet. Nre
sten intet grnnt var at 0jne i nogen 

, • Retning, thi selv Trreernes Blade 
var bedrekkede med graat St0v. Lyk
kelig den, cler ser disse Egne i For
aarets Blomsterpragt ! Hvem cler 
imicllertid · hovei:lsageHg kun lrenges 
efter det hellige Land, ,,il ogsaa for
staa at give Afkald paa Glreclen over 
Naturens Skonhed · og desto beclre 
kunne fordybe sig i de hellige Min
cler, cler knytter sig til clisse rervrer
dige Steclei:. 

Disse :Mincler er dels glredelige, 
dels sorgelige, og snart er Glrede11, 
s1iart Sorgen elen fremherskende. 
Til de ghecleligste Mincler horer vel 
fqr qe fleste Pilgrimme Bethlehem. 
Fardes man i Jerusalem, saa op
fyWes man stadig af en vis bange 
f olelse ved Erindringen om de s0r
gelige og rysten{ie Begivenhecler, der 
tiJ{irog sig der rnwnlig hin Skrer
torsdf1.g og Lapgfredag, inedens alle
rede selve Navnet Bethlehem vrekker 
Forestillingen om en stjerneklar Nat 
med lysencle Engleskarer og Jubel
toner i Luften: "Gloria in excelsis 
Deo, et in · terra p�x hominibus -
]Ere vrere Gud og Fred for :Menne
skene r' - det korteste Udtryk for 
det nyfoclte Barns Fotlosergerning. 

Lad os altsaa gaa til Bethlehem, -
jeg siger: gcw --- eller i det hojeste 
ricle paa et lEsel ; thi nu skal der, 
efter hvacl der siges, ogsaa vrere 
elektrisk Sporvognsforbindelse mel
lem Jerusalem og Bethlehem, som . 

dog i denne Egn er ganske odelreg
gende for al den hellige Poesi, Nav
net Bethlehem ,irekker. Tidlig om 
Morgenen brycler vi op, ud af Jaffa
porten og tilvenster ned i Hinnom
dalen og op ad elen ande1i Side, hen 
over den tilvenster nedad skraanen-· 
de Slette, stadig mod Syd. Vejen fo
rer ganske sagte opad, thi Bethle
hem ligger 50 111. luijere end Jerusa� 
lem (772 m. over det 6 Mil borte lig
gende Midclelhav og 1160 m. over 
det D0de Hav, hvortil der kun er 
3½ Mil). 

Ved Vejen er cler aclskillige gamle· 
Minder, som vi dog ikke lrenge kan 
opholcle os ved: tilvenstre de helli
ge tre lfongers Cisterne og merved 
Eliasbrornlen med det ::eldgamle 
grreske Eliaskloster. Ljdt lrengere 
hen har vi tillhojre "lErtemarken", 
kalclt smiledes, fordi 111:111 der finder 
surna Sten, der baade i Fonn og 
S t0l'relse ligner almindelig lErter. 
Efter Legenden kom Frelseren en 
Dag ber forbi, medens e1i. Bonde 
saaede lErter. Jesus var sulten og 
bad om 1iogle JErter. Men den ger
rige Bonde svarede: · "Jeg saar lrnn 
Sten". ' 'Hvad du saar", gensvarede 
Frelseren, "det slrnl du og hoste", og· 
der var siden lnui. Sten at h0ste. Ef
ter godt 1 ½ Times Gang naar vi 
ligelecles tilhojre Rachels Grav, en 
niindre Bygning, lige saa hoj, som 
elen er bred og qyb, nwd Kqpelhig, 
men uden Vinduer. Her blev Ja
kobs Yndlingshu�trq, som var dod 
efter at have sk;:e11ket Benjamin Li
vet, bisat. Stedet bes0ges og ::eres 
srerlig af jodiske K vind er, cler ven
ter deres Nedkomst. 

Herfra 0jnes allerede Bethlehem, 
som vi naar til i L0bet ay et Kvar
ters Tid. Lad os ber udbryde med 
den h. Paula : "Vi hilser dig, Bethle
hem, Brndets Hus, hvori Han blev 
fodt, cler som det levende Brod er 
stegen ned fra Himmelen; vi hilser 
djg, Efrata, d1t rigeste og frugtbare
ste Egn, som har ba�ret selve Frel
seren som Frugt!" Bethlehem lig
ger, som en Rosenknop 111elle1n 



gronne Blade ( en . from Pilgrims 
Ord), op at to Hojder, hvis Toppe 
forbindes ved en sadelformet Srenk
ning, og Omegnen er meget frugtbar 
og besaaet med Figen- og Oliven
tnrer mellem Vinhaver og 1vlarker. 
Med sine graahvide, flad- eller ku
peltagede Huse ligner Bethlehem 
andre orientalske Byer, men det er 
en kristen By, vi har foran os. Dette 
ses allerede af Husenes Ydre ; Vin
duerne er ikke forsynede med het 
Gittervrerk, n1en aabne for Lys og 
Luft, og man ser nresten ingen Kvin
der med tilsloret Ansigt, som hos 
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og Andagtsgenstande som Kors, Ro
senkranse, lEsker, Daaser og Brev
pressere, . som altsammen tilbydes 
Pilgrimmene til billige Priser. Man 
urna hellere kobe saadanne Ting i 
Bethlehem end i Jerusalem. 

Det er en Selvfolge, at den kristne 
Pilgrim, saa snart han har betraadt 
Bethlehems Grund, soger det Sted, 
hvor Frelseren er fodt. Ligesom det 
helligste Sted i Jerusalem, Golgatha, 
nu ligger inden for Byen, saaledes 
er det ogsaa Tilfreldet med Bethle
hems helligste Sted, Fodselsgrotten; 
den ligger nu ogsaa inden for Byens 

Fedselskirken i Bethlehem. 

Tyrkerne. Der findes omkring 5000 
romerske Katholiker og c:a3000 grre
ske og armeniske Skismatikere, gan
�ke faa Tyrkere, ingen Joder, hvilket 
sidste er enestaande i Palrestina, Ind
byggerne er smukke, venlige Folk, og 
K vinderne er med Rette ikke saa 
lidt stolte af at vrere Jomfru Marias 
Bysb0rn. Sredeligheden staar hojt 
iblandt dem; uregte Fodsler er nre
.sten noget uhort. Bethlehemiterne 
er ogsaa flittige og arbejdsamme. 
Ved Siden af Agerbrug og Faareavl 
blonistrer navnlig Hjemmeindustri
en'. Man forstaar sig srerlig paa at 
forarbejde Perlemor og Oliventne 
.fint, hvoraf der laves smukke ·Minde-

ostlige Udkant. Der ser vi allerede 
Mure. Vi nrna vende os mod Byens 
paa Afstand et vreldigt Kompleks af . 
Mure, der nresten ligner en gammel 
Frestning. Dette Kompleks omfatter 
ove'J· Joi·den en stor og en lille Kirke, 
et Franciskanerkloster samt et 
grresk- og et armenisk- skismatisk 
Kloster, under Jorden derimod Fod
selsgrotten samt andre Grotter, Gan
ge og Kapeller. 

Hovedbygningen er den store Ma
ria-Kirke, Verdens· reldste kristne 
Kirke, der endnu er bevaret (mesten 
1600 Aar gmmnel). Den blev hyg
get �f Kejser Konstantin cl. SL og 
hans h. Moder Helena. ( 333) over 



Födselsgrotten og \rar i sin Tid ufor
lignelig smuk og kostbar. Den er 
indvendig (naar den store Forhal 
fraregnes) godt 57 m. lang, over 
26 m. bred og har 5 Skibe, der ad
skilles ved 44 vreldige Sojler i 4 
Rrekker; hver Sojle er af en eneste 
Sten (rödlig Marmor ), 6 m. höj og 
65 cm i Diameter. :Midtskibet er 
tre Gange saa hojt som Sojlerne og 
1 0,33 m. bredt ; de to nrermeste Side
skibe er 4,2 m brede og de to yder
ste 3,7 5 m. Hovedskibets store 
Vregflader over Sideskibene var for
dum drekkede med kostbare Mosaik
malerier paa Guldgrund, hvoraf der 
endna ses nogle Rester. Loftet dan
nes af en enkel, men dog pyntelig, 
aaben Tagstol fra det 17. Aarh., og 
Taget er af Bly. Selv Kirkens Gulv 
rostes fordum som et Mesterv�rk 
af Mosaikarhejde. Men de arabiske 
Erobrere har ogsaa fjernet denne 
Herlighed og benyttet den til at ucl
smykke Omar-Moskeen i .Jerusalem. 

Men hvad der i Sandhed er langt 
sorgeligere, er folgende: I henved 
1425 Aar havde Katholikkerne vre
ret Ejere, eller senere dog virkelige 
Medejere af Maria-Kirken og Fod
selsgrotten. Men i Aaret 1757 satte 
Skismatikerne med Vald og Magt 
og ved Bestikkelse af den tyrkiske 
0vrighed sig i Besiddelse af begge 
Dele. Folgen deraf 0var, at Francis
kanere var nodt til at bygge en lille 
Kirke ved Siden af, - St. Kathari
na-Kirken, der siden har vreret de 
bethlehemitiske Katholikkers Sog
nekitke. Den staar Nord for den 
store Kirkes /{or, medens deres Klo
ster staar Nord for Skibene. Det 
grreske og det armeniske Kloster 
staar Syd for Maria-Kirken. St. 
Katharina-Kirken blev for 40 Aar 
siden · paa Kejser Franz .Josef af 
0shigs Bekostning forstorret og 
forskonnet. - En anden Folge af 
Skismatikernes Voldsdaad er, at 
den herlige Maria-Kirke vanr0gtes 
og mere og mere forfalder, og Ka
tholikkerne har ikke Lov til at gore 
noget ved den. Hv9r Skibene af
sluttes og gaar over ' i Tvoorskibet, 
har Skismatikerne rejst en vooldig, 
hoj, nu graasort 1\föt, og de be-
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nytt�· til ,deres Gudstjeneste kun 
Tvterskibet og Koret; de 5 herlige 
Langskibe ligger ubenyttet hen, og 
uden srerlig THlaclelse maa ingen 
Katholik betroode det skismatiske 
Omraade. Storre Pilgrimskarer faar 
selvfolgelig Tilladelsen, men disse 
Forhold er nu engang Malurten i de 
katholske Pilgrimmes Glredesbreger, 
naar de besoger Bethlehem. 

Men nu endlig til Fodselsgrotten! 
Den ligger rnidt under Tvrerskibet 
og den ydre Del af Koret i Maria
Kirken. Fra hegge Sider af dette 
ydre Kor forer Stentrapper paa 15 
Trin der ned. Fodselsgrotten strrek
ker sig fra 0st mod Vest, begynden
de under Koret og i Retning mod 
Hovedskibet. Den danner en lang
agtig Firkant, 13 m lang, ca, 4 rn. 
bred og 3 m. hoj. Vooggene og Gul
vet er bekloodt med kostbart Mar
mor; 32 Lamper oplyser Rummet, 
der aldrig faar Dagslys. Stedet for 
Jesu Fodsel er en halvrund Niche, 
2,5 m hoj og 1,66 m bred, i Grottens 
Baggrund, lige ved Enden af de to 
Trapper. Dens Gulv er drekket af 
en hvid Marmorplade, der er ind
lagt med .Jaspis. I Pladens Midte 
ses en Solvstjerne med den latinske 
Omskrift: ,,Hic de Virgine Maria 
Jesus Christus natus est" ( Her er Je
sus Christus fodt af .Jomfru Maria). 
En Bue over Stjernen brerer Alter
bordet, og under Bordet hrenger 16 
Lamper, der stedse er toondte. 

For snart 550 Aar siden ( Juni 
1373) knrelede her en redel nordisk 
K vinde og dvrelede i Timevis i Be
tragtning ttf Guds Sons F0dsel i Ko
det, ja blev henrykket og skuede 
klart, vad der foregik her hin salige 
.Julenat, cla Frelseren blev fodt for 
at frelse hende - Birgitta, Birgers 
Datter fra Sverige - og os alle. Blot 
jeg nu kunde hiclsootte, hvad hun 
skriver herom i sine Aahenbaringer 
( VII. Bog, 21 og 22 Kap.) - det vil
de give den rigtige Stemning paa 
dette hellige Sted. 

N ogle Skriclt tillh0jre findes cler 
en lidt mindre Niche, det er Stedet, 
hvor Krybbert stod, som er erstattet 
med 1 • en Efterligning af Marmor. 
(Restenie af den virkelige Krybbe 
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findes jo siden A. 642 ved S. Maria 
Maggiore i Rom, gemte i en Vugge 
.af,S0lv). Ved siden af denne Niche 
.staar de hellige tre Kongers Alter, 
som tilh0rer Katholikkerne; kun 
her ,har katholske Prrester Lov til 
at frembrere det h. Messoffer, naar 
·undtages Juledagen, hvor de ogsaa 
maa benytte det andet, F0dselsste
dets Alter (Skismatikerne fejrer jo 
ogsaa Julen 13 Dage senere ). 

Der er ovenfor sagt, at der under 
1'1aria-Kirken foruden F0dselsgrot
ten ogsaa findes andre Grottet, 
Gange og Kapeller. Lad os nu be
:s0ge dem; de gemmer ogsaa dyre0 

])are og interessante Minder. Men 
lad os forst sp0rge, om dog i det 
mindste F0dselsgrotten virkelig er 
regte, cl. v. s. det Sted, hvor Jesus er 
F0clt. Hcrom er der ingen Grund til 
at tvivle. Med den st0rste Bestemt
het betegner allerede reldste hellige 
Fredre ,,en Hule" ved Bethlehem 
som Jesu Fodestecl; saaledes St. 
Justinus, forst hedensk Filosof, saa 
Kristen og Martyr, der o. A. 100 var 
fädt i Palrestina, nemlig i Sichem 
(nu Nabeus) og selv maa have vre
Tet paa det h. Sted (Dial. c. Tryph. 
c 78 ). Herfor taler ogsaa den uaf
brudte Overlevering. Fra Kristen
dommens forste Tider har de J{rist
ne s0gt herhen og indrettet Stedet 
til en lille ,,Kirke", hvor de holdt 
Gudstjeneste. (Dette Sted blev af 
selve den hedenske Kejser Hadrian 
agtet for lige saa "farligt" som Gol
gathah0jen og Jesu grav. I Aaret 
137 rejste han paa Golgatha en V�
nus, over Jesu Grav en Jupiter og 
ved F0dselgrotten i Bethlehem en 
Adonis for at holde de Kristne borte 
fra disse Steder. Netop paa denne 
Maade blev Stederne gjort kendeli
ge, indtil Kejser Konstantin rense
<le dem og fjernede al hedensk For
argelse. Efter Kristendommens Sejr 
blev navnlig Bethlehem et af de 
mest yndede Steder for kristen 
Fromhed og de Kristne holdt ud 
her i de folgende Aarhundrader i 
gode og onde Dage. Fra det 13 
Aarh. af finder yi saa den h.1,Fran
ciskus af Assisi's S0nner som de 
hellige Steders Vogtere ög Forsva-

rere, og de veg ikke tilbake f_pr at 
hengive Liv og Blod for dem, naar 
det krrevecles. -

Ved den Ende af Grotten, der er 
modsat F0dselsaltret, forer en smal 
Gang forst mod V est og b0jer snart 
om mod Nord. Omtrent 20 Skridt 
fra Gangens Begyndelse trreffer vi 
til110jre den h. Josephs Kapel med 
et Alter og et Par Skridt lrengere 
hen paa samme Side de Uskyldige 
130rns Kapel ligeledes med et Alter, 
hvorunder disse B0rns Legemer 
skal vrere bleven bisat. Hvis vi nu 
gik videre i samme vestlige Retning 
som hidtil, vilde vi snart komme til 
Foden af en ]rengere Trappe, cler 
forer op til Inclgangen til St. Katha
rina-Kirken. Der er altsaa 3 Trap
per ned til F0dselsgrotten, de to kor
tere fra Skismatikernes ydre Kor 
og denne lamgere fra Franciskaner
nes Kloster og Kirke; denne benyt
tes i Regelen af Katholikkerne. Men 
vi vender os nu igen mod Vest. Lige 
over for de Uskyldige B0rns Kapel 
fore;: en anden smal Gang til :Min
clestederne om den h. Hieronymus, 
,,den storste Lrerer i den h. Skrift", 
som Kirken med Rette , kalder 
ham *). Gangen er kun ca. 4 111. 

lar•g. Midt i Gangen har vi tilh0jre 
elen h. Eusebius af Cremona's- Grav
sted og Alter; han var den h. Hie
ronymus' mest trofaste Elev og 
Ledsager og cl0de et Aar efter sin 
Lrerer (421). Ved Enden af Gan
gen betnecler vi et st0rre Kapel og 
ser til venstre den h. Paulas og hen
des Datter Eustochiums Gravste
der og Altre lige over for hinanden. 
Fra dette Kapels Nordside forer et 
Par Trin op til et endnu rummelige
re Kapel (nresten st01Te end F0dsels
grotten), hvor fordum den h. Hiero-

* Den -Il. Kirkelrerer var lförst Sekre
trer lhos Påve Damasus. I 385 drog han 
til Bethlehem, hvor han j 35 Aar· ved 
Herrens Krybbe .förte et strengt Arbejcls
og Boels-liv, optaget af sit storartecle 
Arbejcle for elen h. Skrift og af Leclelsen 
af tre Kvincleklostre og cle.t l\lanclskloster, 
som den reelle Romerincle Paula havd'e 
stiftet (cl. 40!1) ; hencles Datter Eustochium 
forestocl Kvincleklostrene i 15 Aar (cl. 419) 
'Det var en herlig Blomstringsticl for 
Bebillehem. 



nynrns' Celle eller Bedekammer var 
og hvor der nu tilh0jre fra lndgan
gen (mod 0st) hans Gravsted med 
et Alter over vises (hans Levninger 
hviler imidlertid i Rom, i Maria 
Maggiore, hvor saa mange Bethle
hemsminder er samlede). 
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Nu maa man ikke tro, at disse 
hellige Stecler, naar cler ingen Pil
grimme kommer, faar Lov til at 
ligge rolig hen. Nej, de reres hojt 
hver Dag, om cler saa er Pilgrimme 
cler eller ikke. Ligesom paa Gol
gatha og ved Jesu Grav i Jerusalem, 
saaledes holdes cler ogsaa ved clisse 
hellige Stecler i Bethlehem hver Dag 
(Kl. 4-5 Efterm.) elen saakaldte 
Lysprocession. Her i Bethlehem 
holdes elen paa folgencle Maade: 
Efter at cler i St. Katharina-Kirken 
til hver Deltager er overrakt et 
brrendende Lys (og en Bog med 
de latinske B0nner og Hymner) reres 
forst Alterets h:ste Sakramente her 
med de samme B0nner, son1 Prres
ten siger efter Ucldeling af den h. 
Komnmnion. Derefter synges paa 
Vejen til Foclselsgrotten .Julehym
nen ,,.Jesu Reclemptor omnium" 
(Al Verdens Frelser, Jesus Krist). 
Ved Foclselsaltret synges en r0ren
cle Vekselsang: "Se, i Bethlehem, i 
denne lille Stad paa viden Jord
kreds, er Himlens Skaber bleven 
fädt" (gentages af Folket). ,,Her 
blev han lagt i Sv0b". Folket: ,,Her 
blev han lagt i Krybben." Sanger: 
,,Her har Hyrderne set hmn." F.: 
,,Her har en Stjerne -forkyndt barn." 
S.: ,,Her har Vismrendene fra 0ster
land tilbedt ham." F. ,,Her sang 
Englene de Ord: " - S: ,,JEre vrere 
Gud i det H0je." Dertil fojes saa en 
tilsvarende Versikel og Oration, 
hvori der - stadig betones: ,,Her, 
her," og der tilfojes et ,,Fader vor'', 
; ,Hil dig, Maria" og "LErevrere Fade
'rei1." Paa lignende l\faade syngcs 

og bedes cler ved l(rybben, ved de 
h. tre Kongers Alter, ved den h. Jo
sephs Alter, ved de Uskylclige B01·ns 
Alter, i St. Hieronymus-Kapellet, 
ved St. Hieronymus', St. Paula og 
Eustachiums, og St. Eusebius Gra
ve, hvorefter man vender tilbage til 
St. Katharina-Kirken, hvor der af
sluttes med . en Andagt til elen h. 
Katharina, det Lauretanske Litani 
og en Veksclsang til JEre for .Jom
fru Maria. Man stanclser alltsaa. 
tolv Gange i det hele. -

Endnu et Mindested kan vi ikkc
ladc uomtalt, elen saakaldte Mcelke
grotte, omclannet til et Kapel, hvor 
cler nresten daglig frembreres det h .  
Messoffer. Den staar kun en 5 Mi
nuters Gang mod Ost fra Maria
Kirken. Herhen skal Maria vrere 
flygtet, da hun forst havcle h0rt om 
Herodes' grusomme Planer. Man 
stiger 13 Trin ned under Jorden. 
Stedet er ogsaa Tyrkerne helligt, og 
de forsyner unclertiden ogsaa Lam
perne med Olie. 

Lidt lrengere mod 0st ligger 
Hyrclernes Mark, som ogsaa menes. 
at vrere det samme som Booz' Ager, 
hvor Ruth samlade Aks. -

Det ynclige, stille Bethlehem .har 
alticl vreret tilltrrekkencle for de
Kris tne. Derfor findes her ogsaa. 
flere katholske Klostre og Skoler :  
foruclen Franciskanerne har ogsaa 
Josephss0strene, Kanneliterne, Sa
lesianerne, Skolebmclrene og' de 
barmhjertige S0stre cleres Anstalter 
i Undervisningens og Barmhjertig
hedens 0jemed. Lidt Nord.Vest 
for Bethlehem, - i elen store Landsby 
Bet-Djala, er den latinske Patriark 
af Jerusalems Prresteseminm:. --

Ja, du, Bethlehem i Juda Land, 
du er ingenlunde den ringeste 
blanclt Judas Fyrstestreder! 

G. S c h  111 i cl e r  e r, 
C. Ss R. 
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BETLEHEMS HÄRLIGHET 
UR ETT BREV FRAN DEN HELIGA PAULA TILL EN 

ROMERSK PATRONA 

Dock, vi vilja nu komma till Kri-
- sti lantgård och till Marias stall -

ty var och en talar helst om sitt 
eget; med vilka ord, med vilka ut
tryck skulle vi kunna skildra Fräl
sarens födelsegrotta och den krub
ba, där barnet låg och kved ! Det är 
mera med helig tystnad än med 
matta skildringar, som man måste 
ära denna. Var finnas här _ de bre
da pelargångarna, takens gyllene 
panelning, de genom olyckliga fån
gars tvångsarbete med marmor be
klädda husen (som i Rom ) ?  Var de 
palatsliknande basilikor, som upp
byggts med tillhjälp av privatperso
ners rikedomar, för att den usla 
människokroppen skall kunna få en 
dyrbarare promenadplats och -
som om Guds härliga värld icke vo
rn tillräckligt skön - hellre se upp 
till de tak, som människohänder 
byggt än till det fria himlavalvet? 
- Se i denna världens klippremna 
.är himlens skapare född, här har 
han svepts i lindor, blivit be-
1.n1dracl av herdarna, visad av 
stjärnan, tillbedd av de visa män-
1ien - Ja, denna plats är enlig-t 
min mening heligare än elen tar
}Jeiska klippan, vilken ofta träffad 
nv blixten visar, att Gud har miss
hag till den. 

Läs .Johannes Uppenbarelse och 
]Jetrakta, vad där profeteras om den 
i purpur klädda kvinnan, om hä
delsen, som står skriven på hennes 
panna, om de sju bergen, de många 
vattnen och olli. Babylons förstö
ring. "Dragen ut" säger Herren, 
"dragen bort därifrån, mitt folk, ta
gen ingen ,lel i hennes synder och 
låten eder icke snärjas in i hennes 
plågor" (.Te·;. 52 :11) .  Vänd också 
tillbaka till .Teremias och märk 
ävenledes, vad han skriver: "Flyn 
ut ur Babd och rädden envar sitt 
liv, ty det faller, det mäktiga Baby
lon, det har blivit till en bonings
ort fcr onda andar och ett tillhåll 

för alla slags orena andar" (.Ter. 
51: 6 f. ) .  - Där (i Rom ) finnes vis-; 
serligen också den heliga Kyrkan, 
där finnas apostlarnas och marty
rernas scgerteek en, Kristi sanna be
kännelse, den tro som apostlarna 
hava predikat, och dagligen reser 
sig där det kristna namnet härligt 
över hedendon1ens ruiner. Men 
där fim1er man också ärelystnad 
och maktbegär, en stor stad, där 
ser man mycket och blir själv sedel 
av många, man mottager besök och 
besöker själv andra, man hör be
röm och tadel, nrnn talar och hör 
andras prat och måste mot sin vilja 
träffa samman n1ed en massa män
niskor. Och allt detta är ofördel� 
aktigt för klosterfolks levnadsord
ning och lugn. Ty antingen måste 
vi mottaga dem som vilja besöka 
oss och förlora då stillatigandets 
fröjd eller vi mottaga dem ej och då 
klandrar man vår högfärd. . Emel
lanåt måste vi också för att besvara 
besöken rikta våra steg till stolta 
palats, där vi träda in genom för
gyllda dörrar under pöbelns när
gångna anmärkningar. 

I Kristi lantgård är däremot som 
jag redan har sagt allting lantligt. 
Där härskar ständigt tystnaden, då 
den ej blir avbruten av psalmsång. 
Vart du än vänder dig här, hör du 
lantmannen med plogen i sin hand 
sjunga halleluja. Den svettdrypande 
skördemannen uppfriskar sig mP,d 
psalmsång, vingårdsmannen skär, 
med ')in kniv vinstock.en och sjunger 
därvid DaYids 'psalmer. Ty de äro 
iilsklingssångerna här i landet, de 
äro våra kiirleksvisor, de återklinga 
i herdarnas skalmejaton och i bön
dernas arbetssånger. 

Men vad göra vi nu? Utan au 
tänka på vad som passar se vi oss 
blinda på det som-vi önska. 0, n�ir 
skall väl den tid komma, då en 
flämtande budbärare kommer till 
oss med underrättelsen, att vår Mar-, 
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cella har landet vid Palestinas kust 
och alla munkarnar körer, al la 
jungfrurnas skaror utbryta i fröjde
rop däröver ? . . . Skall väl sålunda 
den dag komma, då vi tillsammans 
kunna träda in i Frälsarens födels1�
grotta, 1ned systern, med n10dern 
gråta i Herrens grav? Skola vi sedan 
få kyssa korsets trä och på Oljo
berget tillsammans med den himln
farande Herren själv också få bliva 
upplyftade i tankarna och i hjärtats 
längtan! Och sedan se Lasarus 
bunden i sin svepning gå ut ur gra
ven och betrakta Jordans böljor, 
som genom Herrens dop hava gjorts 
än mera rena! Sedan vandra vi 
till herdarnas stall, bedja i Davids 
gravkammare och se profeten Amos 
ännu alltjämt på en klippa blåsa i 
sin herdeflöjt. Så skynda vi till 
Abrahams, Isaks och Jakobs och 
deras hustrurs boningsorter och 
minnesplatser, se den källa, i vilken 
den etiopiske hovmannen döptes R\7 

Filippus, vallfärda till Samarien 
och vörda Johannes Döparens och 
Elias och Abdias' aska, gå in i de 
grottor, där hela skaror av profe
ter fingo föda under föi'följelsens 
och hungersnödens tid. Vi vilja ock-

så vandra till N asaret och skåda 
Galileens blomma, som detta namn 
betyder. Icke långt därifrån finner 
man Kana, där vattnet blev för
vandlat till vin. Sedan skola vi göra 
en pilgrimsfärd till Tabor och se 
honom dela Frälsarens hyddor icke· 
med Moses och Elias som; Petrus en 
gång ville, utan med Fadern och den 
Helige Ande. Därifrån komma vi 
till sjön Genesareth och skåda i ök
nen de n1.ed fem eller sju bröd mät
tade skarorna av fyra och fem tusen 
män. Så visar sig staden N ain, vid 
vilkens portar änkans son blev upp
väckt, vi skymta Hermon och bäc
ken Endor, vid vilken Sisara blev 
besegrad. Också Kapernaum, där 
Herren helst verkade sina under,. 
ja, hela Galileen få vi då skåda. Och 
slutligen då vi i Kristi sällskap över 
Silo och Bethel och de övriga plat
ser, där för Kyrkan liksom Kristi 
verks segerfanor äro resta, hava 
återvänt till vår grotta, skola vi oav-' 

låtligen sjunga, ofta gråta, bestän
digt bedja och sårade av Frälsarens. 
kärlekspil gemensamt ropa: "Jag 
har funnit den min själ älskar: jag 
vill hålla honom fast och aldrig 
mera släppa honom." (Höga ViSmi 
3: 4. ) 

GIERUSALEMME LIBERATA 

Den store kyrkofadern sankt 
Augustinus betraktar i sitt monu
mentala verk De civitate Dei ( Om 
Guds stat i hela världshistorien 
som en ständigt pågående kamp 
mellan ljusets och mörkrets makter. 
Än rycker Guds folk och Kristi 
Kyrka framåt, än är det fienden, 
som tycks få övertaget. Än arbeta 
de kämpande krafterna i det för
dolda, än framträda de i öppen 
strid. Först det stora avgörandet 
i tidernas ända skall göra slut på 
detta de andliga makternas världs
krig. Och liksom det shindigt på
går, så föres det också överallt på 
jordens krets. 

Så kan det underliga faktum för
klaras, att till och med den heliga_ 
stad, som en gång såg Fredsfursten 
dö och uppstå och Kristi Kyrka, det 
väldiga fredsriket, grundas, har bli
vit skådeplatsen för de hetaste stri
der, än belägrad eller behärskad av 
det kristna namnets fiender, än be
friad och försvarad av korsets käm
par. Jerusalem, vars nmnn bety
der "fredens boning", har sålunda i 
stället blivit en av de mest om
stridda fästena i de världshistoriska. 
makternas stora kamp på liv och 
död. 

Efter den heliga stadens förstö
ring genom romarna år 70 e. l{r. 



tycktes korsets fiender för alltid ha 
fått den i sitt våld. Kejsar Hadria
nus lät ju t. o. m. återuppbygga den 
som en romersk koioni och upp
förde ett tempel åt Jupiter på sam
ma plats, där Jahves tempel en 
gång hade legat. De kristne förakta
des och förföljdes. Hedningarna 
hoppades helt kunna utrota deras 
förhatade sekt. "De kristna åt lejo
nen", skränade ju pöbeln i världs
nuvudstaden. 

Men så vänder sig plötsligen bla
det. Korset triumferar. Det blir 
till det tecken, i vilket kejsar Kon-
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viirldsförsoningens mysterium. Kor
sets triumf synes nu fullkomlig. 
Kejsar Theodosius' gemål bosätter 
sig t. o. 111. i den heliga staden. Nu 
återuppbygges stadsmuren och Je
rusalem smyckas med nya kristna 
praktbyggnader. 

?den snart närmar sig åter fien
den. Är 614 faller Jerusalem i per
sernas händer. Väl befrias den he
liga staden fjorton år senare av 
kejsar Heraklius, som i triumf själv 
bär den dyrbara, sålunda återeröv
rade korsreliken på sina skuldror, 
av vilken händelse Kyrkan ännu fi-

]enzsalem från Oljobeiget. 

stantin år 313 segrar över sin hed
niske medtävlare. Redan under för
tryckets tid hade Kristi lärjungar 
börjat vallfärda till Jerusalem, nu 
strömma de dit i skaror för att 
tacka korsets store konung för den 
slutliga segern. Konstantins moder, 
den 80-åriga kejsarinnan Helena 
ilar till den heliga staden, på Oljo
berget låter hon bygga en kristen 
kyrka, på underbart sätt finner hon 
Kristi kors, den dyrbaraste bland 
rel,iker, kejsaren .själv vill ha en 
kyrka byggd över Herrens grav. Nu 
är Jerusalem befriat, kloster reser 
sig vid kloster, 11,1unkar komma från 
alla jordens länder för att få bo i 
den stad, som blev skådeplalsen för 

rar minnet på korsets upphöjelses 
fest. Men endast några år därefter 
nå de överallt i Österlandet fram
trängande mohammedanska skaror
na också fram till de kristnas heliga 
stad. Den intages av kalifen Omar 
år 638. Men fastän kristenheten så
lunda måste tyngas av skammen att 
se den heliga graven i fiendehän
der, bär elen likväl under en lång 
tid sin sorg och smärta med under
givenhet. Det är först mot slutet 
av 1000-talet, då de mohammedan
ska härskarna i det heliga landet 
bli alltmer fientliga mot korsets be
kännare, förstöra deras kyrkor, 
misshandla de fromma pilgrimerna, 
som Kyrkans helige fader i Rom, 



som biskopar och heliga lärare 
överallt i Europa predika korståg 
för att befria Kristi grav. 
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Skarorna samla sig, riddare och 
svenner lämna hus och hem och 
begiva sig under otaliga mödor på 
väg till det heliga landet. Den 15  
juli 1099 är en triumfens dag för 
Kristi korshär. Då kan elen med 
Gottfrid av Bouillon i spetsen intåga 
i det befriade Jerusalem. Inkräktar
nas moskeer förvandlas till kristna 
tempel, de helgedomar som de för
stört uppbyggas åter och nya kyr
kor, kloster, pilgrimshus och sjuk
hus resa sig överallt på den mark, 
som helgats av Herrens blod. Vil
ket jubel återskallade nu icke ge
nom hela det kristna Europa! Än
nu över 400 år därefter genljuder 
det i de ord, som elen italienska 
diktaren Torquato Tassa satte som 
namn för sitt stora epos: Gienzsa- , 
lemme libel'Clta (,Jerusalem befri
at). Också våra nordiska fäder sto
clo icke oberörda av den allmänna 
hänförelsen, som alltjämt var brin
nande inom hela Kyrkan, också se
dan korsfararna å1� 1187 blevo slag
na av den tappre Salaclin och Jeru
salem åter föll i de otrognes hän
der. Påven Honorius III uppmana
de i ett brev år 1224 elen svenske 
konungen Erik Eriksson att deltaga 
i ett korståg, som då förbereddes, 
"att du uppstår din frälsare till hjälp 
och befriar det heliga land, i vilket 
han åstadkom människosläktets 
frälsning." Ett skimmer av äkta 
nordisk korsfararromantik omgiver 
den norske konung Sigurd Jorsala
fare, som med en ståtlig flotta vå
gade den långa färden till Palestina, 
där han i början av 1100-talet, de 
kristnas stora triumftid, deltog i 
kainpen mot korsets fiender. Också 
när korstågen: hade upphört, fort
satte de kristna alltjämt att träget 
vallfärda till Jerusalem. Vi minnas 
alla, hur elen heliga Birgitta i sin 
ålders höst år 1371 företog den 
äventyrliga och mödosamma färden 
till de heliga orterna. Nordens stora 
och fromma unionsclrottning Mar
gareta bestämde t. o. m. i sitt testa
mente, att bland annat sex män ef-

ter hennes död i hennes ställe skul
le vallfärda till J erusalern, och det 
exempel som gavs från tronen bleY 
ej utan intryck på det fromma fol
ket. Gripande berättar en gammal 
urkund om några danska adels
mäns resa till det Heliga Landet i 
början av 1500-talet: "Om Tors
dagen cler mest efter ved Middags 
Tiden, der finge vi det hellige Land 
i Sigte, da sjunge alle Pilgrin1me
ne "Te Deum lauclamus' og lovede 
og takkede elen ahrnegtigste Gud , 
at han undte dem det hellige Land 
at se." 

:Men tiderna blevo allt bistrare 
för elen stridande kristna Kyrkan. 
Samma år som söndringen inom. den 
västerländska kristenheten öppet 
började framträda, erövrades .Jeru
salem av de turkiska horderna, det 
var olycksåret 1517. Nu triumfe
rade Mohamn1eds söner, upprepade 
gånger hotade de t. o. m. det krist
na västerlandet. Och kristenheten 
var splittrad, från Nordens fjärran 
länder, som isolerats från den euro
peiska kulturen, komma icke mera 
några fromma pilgrimmer att grå
ta på de heliga orterna i Kanans 
land. Mot mitten av 1800-talet 
började emellertid det kristna Eu
ropa att åter taga Jerusalem i be
sittning, först på fredlig väg --:-
- kloster och kyrkor och härbär
gen reste sig åter överallt - slutli
gen definitivt med svärdet i hand 
under det stora världskriget, som 
började år 1914 - den 9 december 
1917 måste turkarna utrymma sta
den, som i stället besattes av engel
ska soldater. Åtei· kunde man tala 
om "det befriade Jerusalem";  i ett 
högtidligt anförande uttryckte på0 

ven Benedictus XV sin glädje över 
de otrognas nederlag, som man väl 
får hoppas betyda slutet på en 
månghundraårig skam. 

Men de kristnas jubel över Jeru
salems befrielse år 1917 har varit 
mycket mera dämpat än glädjen 
över korsfararnas bragd år 1099. 
Nu är det ej längre en enad kristen
het, som tillbeder Frälsaren på de 
heliga orterna. I stället bekämpa 
de skilda kyrkorna och sekterna 



varandra häftigt också i denna stad, 
som skall vara en "fredens boning". 
Ännu mei·a beklagligt är, att judar
na på sista tiden i stora skaror ha 
börjat strömma till det land, som 
en gång var deras men som de för
lorade, då de korsfäste sin konung 
och i sin blindhet ropade: "Vi vil
ja icke, att denne skall härska över 
oss !"  Det är därför med berättigad 
hann, son1 de kristna nu se dem 
mer och mer sätta sin prägel på 
den stad, som en gång var skåde
platsen för detta deras hemska 
blodsdåd. För närvarande lära de 
utgöra två tredjedelar av hela J eru
salems befolkning, de äga en mängd 
synagogor i den gamla staden och 
förbereda som bäst också ett ju
diskt universitet därstädes. Den 
engelska regeringen tycks också vi
sa en viss undfallenhet för deras 
önskningar. De förstå också skick
ligt att begagna sig av det nuva
nmde världsHiget, som förhindrar 
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de europeiska kristna att i större 
utsträckning vallfärda till Palesti
na, som har ovanligt hög valuta, 
och därigenom också ger dem till
fälle att vinna allehanda fördelar 
på de kristnas bekostnad. Den he
lige fadern har vid upprepade till
fällen fäst elen katolska världens 
uppmärksamhet på detta betänkli
ga faktum. 

För Kristi Kyrka och dess bekän
nare världen runt gäller det att ha 
ögonen öppna och handen beredd 
till klok · och kraftig handling för 
att värna sin rätt till det land, som 
framförallt är deras, den stad, dit 
Jesus en gång red in som konung 
och där han bar sin heliga törnekro
na. Varken judar eller rnohammeda
ner kunna som vi säga: "Den staden 
är vår. Det landet är vårt." Och 
vi vilja icke vila förrän Jerusalem 
är helt och hållet befriat från kor
sets föraktare och fiender. 

€tu VHsa. 

:Jesus Cl)ristus war l)erre 

ocl) !Jan iuar födder i l�ct]JleTie111. 

och all e  gudz l)älgl)a änglar 

the sungo honom lofuen igen 

lofsongen sungo tbe alle jule otto 

så lofwadt 1ua1·e :Jesus mariu son. 

Tiwe111 skal IJcrbcrgbern ccn wägl)farnan man 

siclfucr :Jesus CIJristus som alle wägbat· kan 

Solen .under IJimelen ocl) månen under skyn, 

Siclfucr :Jesus CIJristus l cdl)sag]Jc oss till byi1. 

Dric]Jkom wij tlJedl) första sinne, 

\\lårs herrn Drottens minne. 

Denna gillesv,isa är sannolikt från senare hälften av 1/iOO-talet, . upptecknad på 
1600-talet ay J. 'l'h. Burens. 
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BIBEL ELLER LÄROÄMBETE? 

Den läromyndighet som Kristus 
instiftat i sin Kyrka är ofelbar, d. v. 
s. den kan icke avvika från Kristi 
lära i tro och seder. Detta vilja vi 
nu bevisa. 

Ingen kan förneka, att Kristus 
har stiftat en oförgänglig Kyrka. 
Kristus sade ju om Kyrkan: "hel
vet.ets portar skola icke överväldi
ga henne" Matt. 16: 12. Ock det är 
självklart, att Kyrkan, om hon, om 
också blott i en punkt avveke från 
sanningen, så skulle hon vara över
vunnen, överväldigad av villfarel
sen, hon skulle icke längre vara Kri
sti Kyrka. Men Kristi ord, Kristi 
löfte skall icke förgås. "Himmelen 
och jorden skola förgås men mina 
ord skola icke förgås". Matt. 24: 35. 
Kristi Kyrka är sålunda icke över
väldigad; Kristi Kyrka äger fortfa
rande Kristi rena lära, Kristi Kyrka 
kan omöjligt gå vilse, och skall icke 
gå vilse intill världens slut. 

Och vidare: att apostlarne och de
ras efterträdare med ofelbar visshet 
predika Kristi lära och så skola 
predika elen intill världens slut; att 
Kyrk.an således icke kan komma i 
villfarelse, utan just därför äger 
oförgängligt bestånd, allt detta har 
sin orsak däruti, att hon alla dagar 
åtnjuter det gudomliga biståndet. 
Då Kristus utsände sina apostlar 
att lära allt vad han hade befallt 
dem, sade han: "S e, .i a g  ä r  111 e cl 
e cl e r  a 11 a cl a g a r  i n  t i 11 v ä r  I
d e n s  s I u t. Detta löfte är ovill
korligt och absolut. Med de lärande 
apostlarne förbliver Kristus intill 
världens slut. Detta "intill världens 
;,lut" innebär, att han ä,r.en förbliver 
med deras efterträdare. Vem vågar 
påstå att hans Kyrka ändå har gått 
vilse? Var då Kristi löfte icke upp
riktigt menat? Eller var hans gu
domliga bistånd icke tillräckligt att 
bevara Kyrkan för villfarelsen? 
Eller förbliver Kristus även med 
den vilsegångna Kyrkan ? Svaret iir 
självklart. 

VII. 

Om Kristi lära trots det gudomli
ga biståndet och den h. Andes upp
lysning icke rent p�7edikacles, om 
villfarelse icke var utesluten, då ha
de Kristus omöjligt kunnat pålägga 
människorna den stränga förplik
telsen att under ansvar m- evig för
dömelse antaga och tro hans lära :  
"elen som tror skall varda salig, elen 
som icke tror skall varda föl'Clömd." 

Vi säga ytterligare: Kristi Kyrka 
äger icke blott Kristi gudomliga bi
stånd, utan även den h. Andes upp
lysning och ledning. Detta finna 
vi åter med allratydligaste ord i den 
h. Skrift. 

Efter den sista aftonmåltiden sa
de Kristus till sina apostlar: 
"O c h  .i a g  s k a  11 b e  cl .i a F a
d e r 11, o c h h a n s k a 11 g i v a_ 
e cl e r e n a n n a n h u g s v a I a r e, 
s o m  s k a l l f ö r b l i v a  h o s  
e cl e r  i e v i g h e t, s a n n  i n
g c n s A n d e  . . .  t y  h a n  s k a l l  
f ö r b l i v a  h o s  e d e r  o c h  v a r a 
i e d e r. M e n  h u g s v a l a r e n, 
cl e n  h. A n  cl e, v i  I k e n  F a cl c r n 
s k a  11 s ä n  cl a i m i t t  n a m n,  
h a n s k a 11 l ä,r a e cl e r a 1 1  t 
o c h p å m i n  n a e cl e r o m a 1 1  t, 
v a d  j a g  h a r  s a g t  e d e r  . .Joh. 
1 4, 16-17. - 26. lV[ e n  n ä r  d e n
n a s a n n i n g e n  s A n  cl e k o  111-

m e r, s k a  11 h a n  I ä r a  e cl e r  
a l l s a n n i n g - .Toh. 16, 13. Och 
efter sin uppståndelse sade Kristus 
åter: "I s k o  I e n  cl ö p a s  m e cl 
cl e n h. A n cl e i c k e m å n g a 
cl a g a r h ä r  c f t c r. I s k o  I e n  
f å  cl e n  h. A n  cl e s k r a f t, v i  1-
k e n  s k a l l  k o m m a  ö v e r  
e d e r  o c h  I s k o l e n  v a r a  
m i n a v i t t n e n i .J e r u s a I e 111 

o c h  i h e I a .J u cl e e n  o c h S a
m a r i e n  o c h ä n  cl a t i 1 1  j o r
d e n s  g r ä n s e r. (Apostlag. 1, 5 ,  
8 .)  Tydligare kunde Kristus icke 
uttrycka sig: Kristus beder för sina 
apostlar om den h. Andes upplys
ning och ledning. Den h. Ande 
I�ommer över apostlarna såsom all 



sannings lärare. Han förbliver hos 
dem i evighet, således även hos de
ras företrädare, således även hos 
samtliga biskoparna med påven i 
spetsen. Men då fråga vi: Om den 
h. Ande i evighet förbliver hos 
aposllarnes efterträdare på det att 
de skulle vara Kristi vittnen "än
da intill jordens gränser", · vem vå0 

gar då säga att de ändå råkat i vill
farelse vid predikandet av Kristi lä
ra? Skulle de vara Kristi vittnen 
om de, om ock blott i en punkt, för
falskade Kristi evangelium? Eller 
är Kristi icke bönhörd? Eller -
vi fråga än en gång - har Kristus 
icke uppfyllt sitt löfte? Eller är 
den h. Andes bistånd icke tillräck
ligt att bevara apostlarne och deras 
efterträdare från all villfarelse? El
ler förbliver Kristus och den h. An
de hos apostlarne och deras efter
trädare även om de icke vittna om 
elen kristna sanningen? Svaret är 
åter självklart. Genom Kristi bi
stånd, som är själva Sanningen och 
den h. Andes ledning, som är san
ningens Ande, skola apostlarne och 
deras efterföljare aldrig avvika från 
sanningen. Kristi oförgängliga Kyr
ka fortsätter att predika Kristi lära 
ren och oförfalskad, intill världens 
slut. Vilka människor än kunna 
gå vilse, hon aldrig; vilka stora an
dar än kunna avvika från sannin
gens väg, hon aldrig; hon allena har 
Kristi löfte: "helvetets portar skola 
icke överväldiga henne. - Den h. 
Paulus kallar Kyrkan därför: 
"S a n n i n g e n  s p e 1 a r  e o c h  
g r u n d v a l."  1 Tim. 3: 15. Detta 
skulle hon icke vara om hon lnm
de avvika från sanningen. 

Denna Kyrkans ofelbara läro
myndighet kunde ytterligare bely
sas och styrkas genom de äldsta fä
dernas enhälliga vittnesbörd, men 
för det begränsade utrymmets skull 
måste vi inskränka oss. För övrigt 
tyckes av den h. Skrifts anförda 
ord tillräckligt tydligt framgå att 
Kristus i sin Kyrka har instiftat en 
ofelbar läromyndighet. En läro
myndighet vilken alla människor 
måste lyssna hn, som vilja efterföl
ja Kristus och förvärva sina själars 
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salighet. En läromyndighet, som 
är given åt apostlarna och som ut0 

stråckts till deras efterträdare, samt
liga biskopar, med påven i spetsen 
såsom den h. Petri efterträdare, på 
vilken Kristus har byggt sin oför
gängliga Kyrka. 

Genom denna ofelbara Kyrka ha
va vi visshet om den h. Skrifts böc
ker, visshet on1 deras sanna mening: 
visshet om Kristi hela lära, som in
nehålles i den h. Skrift och tradi
tionen. Genom Kyrkans ofelbara 
predikande åstadkommes enighet i 
Hiran, enighet i bekännelsen. Där
igenom äro vi en kropp, och det 
är en Ande, som besjälar oss alla, 
såsom vi äro kallade i ett vår kal
lelses hopp. Så hava vi en Herre, 
ett dop, en Gud och allas Fader. 
(Efes. ,.1: 5, 13-14 ). Därigenom fö
ra vi alla samma tal och finnas 
bland oss - angående trossannin
garna - inga söndringar utan äro 
vi fullkomligt av samma sinne och 
samma mening." (Kor. 1: 10. ) 

* 

Hittills bevisade vi, att Kristus har 
skänkt ofelbarhetens gåva åt Kyr
kans samtliga biskopar med påven 
i spetsen emedan dessa i denna sin 
egenskap äro samtliga apostlarnes 
efterträdare åt vilka Kristus lovat 
sitt gudomliga bistånd intill värl
dens slut. Men dessutom har Kri
stus även åt Petrus och hans efter
trädare påvarne, såsom Kyrkans 
överste herdar, anförtrott det hög
sta och ofelbara läroämbetet. Petrus 
och hans efterträdare äro av Kri
stus tillsatta som Kyrkans huvud. 
De hava fått Kristi särskilda löfte 
och sändning. Därför är påven 
ofelbar i tros- och sedeläran, icke 
av egen kraft eller genom mänsklig 
vetenskap utan genom Guds bistdncl. 
Genom Guds bistånd är han följakt
ligen endast då ofelbar, när han 
uppträder som Kyrkans överste her
de. Påven är således ofelbar, "när 
Jzcm som Kyrkans överste herde och 
lärare, i avseende på tros- och sede
[ii]'[m -liim1wr ett utslag, som är be
stämt för hela Kyrkan". (Kat. kate 
kes, s. 46. ) 



Påvens ofelbarhet bevisas av 
samma ord, med vilka Kristus till
satte elen h. Petrus som Kyrkans 
överste herde. Dessa ord hava en
dast då någon betydelse om Petrus 
i sanning i tros- och sedeläran är 
ofelbar, cl. v. s. icke kan avvika 
fön sanningen. 

Kristus sade till Petrus :  D u ä r 
P e t r  u s (k l i p p a) o. c h p å  d e  11-

11 a p e t r a (k I i p p a )  s k a  11 
j a g  b y g g a  m in k y r k a  o c h  
h e l v e t e t s  p o r t a r s k o l a  
i c k e  ö v e r  v ä l  cl i g a h e n n e. 
(Matt. 16: 18.) 

På aramäiska vilket språk Kri
stus talade användes samma ord 
två gånger n. b. ordet · l(eplw = 
klippa. Du är Keplw och på denna 
Keplw, skall jag bygga min kyrka. 
Petrus och hans efterträdare bliva 
elen grundval, på vilken Kristus 
bygger sin oförgängliga Kyrka. En 
förståndig man, säger Kristus, hyg
ger icke sitt hus på sanden. (Matt. 
7 :  24.) På Petrus och hans efterträ
dare står Kyrkan fast och orubbligt, 
så orubbligt att icke ens "helvetets 
portar", d. v. s. alla infernaliska 
makter, lögn, irrläror o. s. v. skola 
överväldiga henne. Till Kyrkans 
orubblighet hör framförallt lärans 
renhet. Skall Kyrkan vara byggd 
orubblig och oförgänglig på siI� 
grundval, då måste hon vara fri 
från all villfarelse i tros- och sede
läran. Det är således Kyrkans 
grundval, Petrus, som gör henne 
oförgänglig i tron. Om Petrus och 
hans efterträdare, vore det så blott 
i en enda punkt, kunde gå vilse, så 
skulle de därmed upphöra att vara 
Kyrkans grundval och då vore Kyr
kan övervunnen, överväldigad av 
villfarelsen. 

Ytterligare sade Kristus till Petrus: 
"Å t cl i g s k a  1 1  j a g  g i v a  h i m
m e l  r i k e t s  n y c k l a r." O c h  
a 1 1  t, v a cl cl u h i n cl e r p å j o r
cl e n, cl e t s k a 11 o c k v a r  a 
b u  n cl e t h i 111 m e 1 e n ; o c h  
a 1 1  t, v a cl cl u l ö s e r  p å  j o r-
cl e n, cl e t s k a 11 o c k v a r a 
l ö s t  i h i m m e l e n. (I\fatt. 16: 
19.) 

Nycklarnas överlämnande har i 

292  

alla tider varit en sinnebild, varige
nom någon undfår myndighet, auk
toritet. Här givas Petrus himmel
rikets nycklar, cl. v. s. Kyrkans på 
jorden ("allt vad du binder på jor
den"). Petrus får därigenom den 
högsta myndigheten ; han ensam. får 
nycklarna. Detsamma framgår av 
orden : "allt vad du binder på jor
den o. s. v.". Vad Pctrus binder och 
löser på jorden har ock 
laga kraft i himmelen. Men Kri
stus har stiftat sin Kyrka framför 
allt på det att genom henne Hans 
lära måtte bevaras, predikas och 'ef
terlevas. ("Gån, lären alla folk . . . .  
liiren dem hålla allt vad jag har be
fallt eder".) Den högste myndighe
ten i Kyrkan betyder då i första 
rummet den högste läromyndighe
ten. Det är då klart och tydligt att 
Petrus och hans efterträdare aldrig 
kunna framställa en villfarelse så
som trossanning: ty då skulle vill
farelsen stadfästas i himmc-len vil
ket är omöjligt, ("allt vad du binder 
och löser på jorden, det skall vara 
bundet och löst i himmelen"). 

Slutligen har Kristus med tydliga 
ord tillsatt Petrus som Kyrkans hu
vud. Den uppståndne Kristus, _den 
gode Herden sade tre gånger till 
Petrus: "V a k t a  111 i n  a 1 a 1n m, 
v a k t a  m i n a  f å r."  (Joh. 21: 
15-17.) 

Petrus tillsättes som huvud för 
Kristi hjord, för Kyrkans alla med
lemmar både andliga och lekmän, 
biskopar och präster. För hela 
hjorden således även för de troende 
som skola leva intill världens slut. 
Orden riktas således även till Petri 
efterträdare. Men huru skall Pe
trus vakta hjorden utan läromyn
dighet '? Huru skall han vakta he
la hjorden utan elen högste läro
myndighet? Huru skall han utan 
att gå vilse vakta hjorden utan ofel
bar läromyndighet? Om han kunde 
gå vilse i trosläran, skulle han icke 
vara en god herde utan en som är 
lejd, vilkens hjord avviker på irr
lärornas villovägar. 

Vidare sade Kristus till Petrus: 
"S i m o n, S i m  o n, s e s a t a n  
h a r b e g ä r t  a t t  f å  s å l l a  e d e r  



(apostlarne och lärjungarne) s å
s o m v e t e, m e n j a g h a r b e t t 
f ö r d i  g, a t t d i  n t r o i c k e 
s k a 11 v a r d a o m i n t et, o c h 
d u, n ä r  d u  e n  g å n g  h a r . b l i
v i t  o m v ä n d s t y r k  d i n a  
b r ö d e r. (Luk. 22:  31-32. ) 

Kristus har endast bett för Petrus 
på det att han skulle stå orubbli
gen fast i sin tro. Och då befaller 
Kristus honom att med sin orubbli
ga tro styrka sina bröder. Men 
detta förmår Petrus endast om 
han har myndighet över sina brö
der. Vad skall han kunria uträtta 
med sin orubbliga tro om de övriga 
icke hava skyldighet att lyssna till 
honom? Men huru skall Petrus 
kunna styrka de övriga, och huru 
skola dessa i sanning styrkas av 
Petrus, om han kunde gå vilse i 
trosläran? Då skulle han just 
åstadkomma motsatsen. 

Detsamma säges även till Petri 
efterträdare. Ämbetet att styrka 
bröderna var efter Petrus vida nöd
vändigare än å Petri tid. Såsom 
Petrus för alltid var tillsatt som 
Kyrkans grundval och herde så må
ste han även i alla tider fortsätta 
alt styrka hela Kyrkan genom sin 
orubbliga tro. Och om detta att 
Petri och hans efterträdares tro al
drig skulle varda om intet, därom 
har Kristus beU och hans bön är, 
sii kert hörd. 

Med denna högste myndighet upp
trädde den h. Petrus på apostlarnas 
möte i Jerusalem; samma högsta 
myndighet utövade hans efterträda
re i alla tider. Denna högste myn
dighet har i Kyrkan alltid blivit er
känd, erkänd av alla stora teologer 
och alla helgon, till dess det ,Vati
kanska kyrkomötet högtidligt för
kunnade denna mångsekelgmnla 
och äkta katolska lära om påvens 
ofelbarhet. 

Denna påvens ofelbarhet bevarar 
för villfarelse i tros- och sedeläran 
men icke för synd. Det är icke för 
personliga dygders skull som pi'iven 
är ofelbar utan därför att han iir 
elen h. Petri rättmätige efterträdare. 
Ofelbarhetens gåva gives icke som 
belöning för personliga förtjänster 

utan till Kyrkans välfärd och Kristi 
sanna läras bibehållande. 

Det är icke för deras privata livs 
skull som vi säga att reformatorer
na på 15-hnndratalet saknade all 
myndighet alt predika, utan därför 
a tt de icke voro efterträdare till den 
av Kristus tillsatta myndigheten och 
sålunda saknade all sändning. Ha
de påvarna före och under reforma
tiomliden varit än så dåliga så ha
de de därigenom icke förlorat sin 
myndighet. Då gällde om dem, 
med en liten variation, de ord som 
Kristus sade om fariseerna och de 
skrif1.lärde : "Påvarna sitta på Petri 
sto l :  lållen och gören allt vad de 
stiga eder; men gören icke efter de
ras gärningar, ty de tala men göra 
icke." (Mat. 23: 2.) Påvarne bibe
hålla sin myndighet så länge 
Kristus icke tydligt och uttryckli
gen fråntager dem elen, liksom han 
fråntog Gamla förbundets ämbets
förvaltare deras myndighet ge
nom att skänka den åt apostlarne. 
Att Kristus icke har gjort detta är 
ett faktum som icke fordrar något 
bevis och att han aldrig skall göra 
det framgår av hans tydliga ord, 
som ovan anförts. Så länge Kyr
kan består förbliver Petrus hennes 
grundval, innehar Petrus nycklar
ne. Och med denna på Petrus 
byggda Kyrka förbliver Kristus in
till världens slut : "Se, jag är med 
eder alla dagar intill världens slut." 

Kyrkans sändning iir bevisad ge
nom hennes lagliga succession från 
dern, som omedelbart sändes av 
Kristus. 

Kyrkans sändning bevisas dess
utom genom Guds omedelbara vitt
nesbörd, genom under i alla år
Irnndraden. 

"Men märk väl, Kyrkan är 
strängt taget icke i behov av un
der,. enär i henne fortlever apost
larnes · lagliga sändning. Men hon 
har dessutom Guds omedelbara 
vittnesbörd." ('M. v. Dircks. "Var 
finnes Kristi lära." )  

Endast katolska Kyrkan har den 
lag·liga sändning, som aldrig från
tagits henne. Endast katolska Kyr
kan har dessutom Guds omedel-



bara vittnesbörd, genom under. En
dast den katolska Kyrkan är således 
Kristi sanna Kyrka. 

Med sin ofelbara läromyndighet 
lär hon alla folk intill världens slut. 
Denna hennes ofelbara myndighet 
kräver hos alla människor plikten 
och skyldigheten att lyssna till hen
nes lära. Hennes ofelbara predikan
de är således för alla människor det 
närmaste rättesnöret för tro och se
der. Så har Kristus anordnat det. 

Denna trosregel motsvarar alla 
människors anlag och utveckling. 
Genom Kyrkans ofelbara predikan 
kunna alla människor, lärda och 
olärda, på ett enkelt och ofelbart 
sätt få kunskap om Kristi lära. 

Vill nu någon lära känna Kristi 
lära så frågar han helt enkelt: "Vad 
lär Kyrkan"; ty Kyrkans predilrnn
de är Kristi levande röst, som åter
ljuder genom århundradena. 

Sålunda förstår man den hel. 
Cypriani ord : "den som icke har 
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Kyrkan till moder, kan icke hava 
Gud till Fader". Samt dessa Kristi 
ord: "Den som hör eder hör mig, 
den som fömktar eder, förctktar 
1nig." 

Den ofelbara och levande läro
myndigheten, se där hela hemlig
heten av Kyrkans enhet och oför
gilnglighet. 

Och därmed hava vi svarat på 
den fråga vi ställde i vår första ar
tikel (juni 1921) "Huru kan var och 
en på ett enkelt och ofelbart sätt 
lära känna Kristi hela, rena och 
oförfalskade lära?" 

Vi sluta vår lilla uppsats med en 
berömd teologs ord: "Den gamln 
moderkyrkan! 0 huru stor är icke 
deras lycka, som tillhöra henne ; 
huru stort är icke vårt företräde, 
som utan besvärligt sökande och 
forskande såsom barn upptogos i 
hennes sköte." (v. Noord: Kristus.) 

G. M. K u i p e r  s. 

Från dopfunt (helig konung), Simris kyrka. 
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CREDOS BÖCKER 

Nils B'eskow. J e s u s  V å r t  
H o p p. A. V. Carlssons FÖT
lag. Stockholm. 

Att julen med stora steg nalkas 
111ärker man icke minst av de nya 
])öcker, som så smått börja läggas 
fram i boklådsfönstren. En av de 
mera intresseväckande författarna 
till årets religiösa jullitteratur är 
otvivelaktigt kyrkoherde Nils Be
skow, vilkens nyutgivna hok 
"Jesus, Vårt Hopp" med glädje 
Jrnn och bör hälsas av det kyrkligt 
jntresserade svenska folket. 

Denna bok inehåller kortare be
traktelser, alla präglade av författa� 
rens starka tro och brinnande hän
förelse för kristendomens grundsan
ningar. Han ser samtiden sådan 
den är med all dess synd, sorg och 
bortkommenhet, sedefördärv, nöjes
och njutningslystnad, men han blir 
dock ej pessimist, ty hans starka 
tro på sanningens seger· över lögnen 
kommer honom att i fjärran skåda 
en ny dag. Han icke blott fram
håller de beundransvärda orden: 
"Memento mori l"  utan också de 
lika beundransvärda "Memento vi
vere". 

De ljuspunkter, som finnas, talar 
han ,med :gfadje ·om\. Så skriver 
han bl. a. , att "det ännu finns stä
der, där barnen leka i skuggan av 
höga krucifix, och lampan . alltid 
brinner över Guds Moders bild, som 

står i murens nisch, smyckad med 
friska, doftande blomster. Det 
finns städer, där man i de ständigt 
öppna kyrkorna under all dagens 
växlande timmar ser andaktsfullt 
knäböjande männ1skor på det nötta 
stengolvet", och han kallar de län
der, där sådant sker, för "välsig. 
nade länder". 

I-Ian låter många av kristenhetens 
stora gestalter träda fram för att 
sporra till ett liv i deras efterföljd :  
en Thomas a Kempis, Pater Da
mian, Henrik Suso, Catharina av 
Siena m. fl. Det är dock på intet 
sätt en känslokristendom han bju
der på eller anbefaller, tvärt om; 
kristendomen är ett liv i självför
nekelse och försakelse av det egna 
j�,get. Särskilt kommer detta myc
ket allvarligt fram i kapitlet "Offra 
allt -· vinna allt", där han taiar 
om bestämda bönetider, fasta och 
celibat samt betonar den hjälp man 
har av att leva efter bestämda reg
ler. 

Ganska märklig är hans fram
stii!lning i kapitlet "Tandem felix" 
av kravet på gottgörelse för syn
derna, och att man till och med kan 
gottgöra synder mot dem som ge
nom döden ryckts undan den möj
lighet som alltid föreflnnes till gott
görelse i livet. Likaså talar han 
om rening efter döden. 

Boken, som kostar 3,25 vilket 



pris ej kan anses dyrt i dessa tider, 
hör verkligen till de mera läsvär
da och har -- särskilt som tidstec
ken - stort intresse också för oss 
katoliker. 

T. S. 

Brocler Ulv : T r rn n g s e  1 s
a a r. Gyldendalske Forlag. 

En bok, som man hade lust 
att skriva mycket om. Här skall 
endast en synpunkt utförligare 
framhållas. Nutidsmänniskor tro 
gärna, att den katolska tron 
är något, som hör ihop med 
medeltiden. Särskilt här uppe i det 
kalla Norden, där man möter en 
modern kultur, som är så fri från 
katolska inslag, kan en dylik upp
fattning ligga nära till hands. Ock
så våra katoliker kunna lätt mer 
eller 1nindre medvetet smittas av 
densamma. Men har icke nutiden 
frambragt påvar som en Pius IX, 
en Leo XIII, en Pius X, helgon som 
den salige Vianney, kyrkoherden i 
Ars, martyrer i Kina och Bortre 
Indien, vilkas martyrhistorier på 
underbaraste sätt påminna oss om 
liknande berättelser från den ro
merska förföljelsetiden? Ha vi ej 
Lourdes och Limpias, underverk 
och utomordentliga händelser, som 
på intet sätt stå medeltidens mirak
ler efter? Sammalunda lever ock
så den katolska askesen och mysti
ken kvar mitt i den moderna värl
den ; på storstadens asfalt, i vilken 
de elektriska lamporna spegla sig 
om aftonen och där spårvagnar och 
automobiler oavbrutet rusa om var
andra, kunna människor vandra, 
som leva ett lika rikt · andligt liv 
som någonsin medeltidens munkar. 
Men detta glömnia vi lätt i en om
givning där allt präglas av materi
alism och otro. 

Därför är det betydelsefullt, att 
vi icke blott genom andaktsböcker 
och predilrnirigar utan också genom 
berättelser och bilder ur det moder
na livet påminnas om, att Guds 
kraft är !Verksam alltjämt liksom 
1 gångna tider. Nutida livsskild
ringar, som beröra rent katolska 
problem, måste naturligtvis i främ-
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sta rummet intressera oss katoliker. 
Den moderna engelska litteraturen 
räknar åtskilliga dylika romaner, 
skrivna icke blott av katoliker som 
Robert Hugh Benson utan också 
av protestantiska författare av rang 
exempelvis Hall Caine och mm 
Humphry ,vard. I den nordiska 
litteraturen äro de mera sällsynta, 
ett intressant försök i genren var 
Lydia W ahlströms av engelska fö
rebilder påverkade roman Daniel 
Malmbrink, som väckt rätt mycket 
uppseende och haft god åtgång på 
bokmarknaden. 

Broder Ulfs Tnengselsaar har 
tydligen en katolik till författare 
och lika tydligt Johannes Jörgen
sen till mönster. Vi få här följa en 
ung köpenhamnsstudents religiösa 
utveckling och sedliga kamp allt
ifrån barndomen. Han fördjupar 
sig i fransk litteratur, övergår till 
den katolska tron i Jesu Hjerte 
Kirken, söker leva ett gott katolskt 
liv . i Köpenhamn men orkar ej i 
längden, far till Paris och lyckas 
ej hell<:;r där, lever som bonddräng 
i Umbrien, som novis bos bene
diktinerna i Cassino, lämnar klost
ret, förlovar sig, får sin förlovning 
uppslagen och sitter till slut i ett 
klosterlikt rum i Rom, lämnande 
läsaren i ovisshet, vad han härnäst 
skall råka ut för.· Boken är rik på 
suggestiva naturskildringar och bil
der ur det katolska livet i Köpen
hamn, Paris och Italien. På flera 
ställen är övergången från sublim 
poesi till trivialt språk väl hastig 
och oförmedlad. Men åtskilliga av 
författarens reflektioner och inkast 
läser man �ned behållning, särskilt 
tagen på kornet är hans beskriv
ning av en Jarnvägsresa i Jyliand 
en dyster vinterafton med inströd
da betrakteh;er över det andliga 
främlingskap, som vi nordiska ka-

1 toliker understundom tycka oss 
känna i vårt eget land. 

Mindre lämpad för innehållet 
verkar bokens indelning med kapi-

' telöverskrifterna Purgatio, Illu-
minatio och Unio, de gamla mysti
kernas beteckning för de olika sta
dierna på fullkbmnandets svåra 
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väg. Cand. phil. Henning Galster 
får visserligen gå genom skiftande 
erfarenheter och drager säkert ock
så lärdom av dessa. Men knappast 
gör · hans utvecklingsgång ett så 
imponerande intryck, att den kan · 
sättas under så storståtliga rubri
ker. 

B. D. A .  

Facler Peter O'Leary. S c h  i
a n  e. Norstedt & Söners förlag. 

I historien om Schiane, skomq.ka
re1�, som obetänksamt gjorde kon
trakt med elen Onde, få vi lära 
känna det irländska folket i helg 
o�h söcken. · De två mest utmär
kande dragen för denna sympatiska 
nation, det impulsiva tenrnermnen
tet och fyndigheten i ord och hand
ling, återkomma på snart sagt varje 
sida i boken. Här finnes intet upp
styltat och tillgjort, allt är kärn
fdr,kt och rättframt med !glimtar 
av äkta skämtlynne. 

I brokiga bilder drager folklivet 
förbi; i heminet, på bröllop, på 
nuirkmiden, i nnmtra och tragiska 
episoder. Älvalel). och spökerier in
taga en framstående plats vid alla 
tilldragelser av vikt. Den 011de är 
utmålad så realistisk som någon 
f olkfaptasi kan göra det. Hmi. är 
listig men besegras till slut genom 
Guds nåd, som hjälper Schiane i 
hans svåra läge. Met1 till och med 
d!:)n Onde är humoristisk ibland. 

Äktenskapsmäkling synes vara 
en av irländanuts mest omtycl�ta 
sysselsättningar och följes med 
djupaste intresse av grannar och 
vänner. Här ett litet utdrag <iär
o:qi: "Var skomakare gav sin egen 
fl;amställriing av Dinrmuids färd 
och Schianes svar . . . Aldrig hade 

man förut och aldrig sedan haft ett 
sådant nöje åt någonting i trakten. 
När söndagen kom, famis det ingen, 
varken ung eller gammal, i de tre 
socknarna, som inte fått historien 
till livs och tre gånger så mycket 
lagt till." 

Deras goda lrnmör förnekar sig 
sällan. Den glade kittelbotaren 
"vars bästa egenskap var den att 
det var omöjligt att få honom ond" 
är en ypperligt tecknad figur. Men 
Schinne, hjälten, har det dröm
mande keltiska lynnet, tyngd av 
svårmod är han ibland, fastän, då 
det gäller att handla, är han snap
bare och klartänktare än de andra. 

Schianes och Korta Maires kär
lekssaga är bland det vackraste och 
bästa i boken. Det djupt religiösa 
i elen irländska folksjälen yttrar 
sig oförbehållsamt i dagligt tal. 
En fattig kvinna säger till Schiane: 
"Ge mig lite hjälp för Frälsarens 
skull och för dina häclangångnas 
själar och må du få god hälsa i 
gengäld!" Prästen är irländarnas 
självskrivne rådgivare och stöd i 
alla livets skiften. - Skriven del
vis i dialogform är boken lättläst 
och passar utmärkt för ungdom, 
men även äldre kunna hava behåll
ning av att läsa den. Bland jul
böckerna förtjänar den en särskild 
plats och stor spridning. Översätt
ningen är väl utförd och de keltiska 
namnen noggrant översatta. "Det 
goda är starkare än det onda" kun
de hava varit mottot för berättelsen. 
- Slutet är något avklippt, läsaren 
får i fantasien fortsätta tråden. 
:Mycket äkta poesi finnes i Fader 0. 
Learys bok om Schiane, och det äga 
vi svenskar ju i hög grad sinne för. 

!(min Sparre. 
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rån Credos torn 

Snöstorm piskar luften utanför 
Credos Torn. Dagarna bli allt kor
tare och fattigare på sol. Våra tan
kar ila till Betlehem, julens stad, 
där änglarne en gång sjöngo: "Frid 
på jorden" och frälsningens sol upp
rann för dem som sutfo i mörker 
och dödens skugga. 

Det är med en känsla av djup be
svikelse och beklämning man tager 
del av de uttalanden som framkom
mit i dagspressen med anledning av 
Hans Högvördighets Biskopens be
kanta Inlaga till SJwlöuersturelsen. 
I debatterandet av elen allvarliga 
sanningsfråga, som denna inlaga 
från början till slut behandlar, hade 
man väntat lugnt granskande av 
skälen för eller mot de omstridda 
uppgifterna i skolböckerna, en sak
lig behandling av hela problemet 
i stället för dessa obehärskade ut
fall, ofta grundade på en radikal 
missuppfattning av hela inlagans 
mening och misstolkande av dess 
ord, som nu under en längre tid ha · 
återkommit i våra stora dagliga tid
ningars spalter och som på grund 
av sin bristande saklighet omöjligen 
kunna räkna på svar från katolskt 
håll. Så mycket ivrigare skulle vi 

svenska katoliker flockas omkring 
vår vördade överherde, s01n sålun
da för att skydda oss och våra barn 
mot orättvisa angrepp har ställt sig 
själv i breschen och utsatt sig för 
alla de obehag och svårigheter, som 
ett dylikt oförskräckt uppträdande 
måste medföra. Så mycket varmare 
är vår tacksamhet för denna hans 
storslagna handling. 

En tämligen oförtjänt julgåva får 
den franske författaren A natole 
France mottaga i årets Nobelpris. 
En i hans hemland högt ansedd ka
tolsk tidskrift (L' Ami du Clerge, 1897 
sid. 246) kallar honom "den vär
ste av alla vår tids skriftställare. Ty 
hos ingen annan är gudlösheten så 
fulländad och sinnligheten så dju0 

risk". För honom är kristendomen 
"det spöke som kommer och stör 
det glada livets fester". I hans ro
maner framställes metafysiken som 
en dröm, religionen s·om en lögn, 
moralen som hyckleri och sedlig 
renhet som bara dumhet. Den store 
litteraturkritikern .Jules Lemaitre 
ger i sin bok "Les Contemporains" 
en träffande karaktäristik av Ana
tole Fi·ance, som den hånfulle skep-



tikcrn, som. kallgrinar åt allt och 
Paul V erlaine talar i sin berömda 
dikt "Les Voix" (Rösterna ) med av
sky och leda om den hedniska 
anda, som utmärker elen kände för
fattaren, som till sin politiska åskåd
ning närmast är kommunist · och 
som nu trots allt har hugnats med 
den rundliga gåva, som enligt No
bels testamente årligen skall ut
delas till " en idealistisk författare." 

Den i Credos föregående nummer 
omtalade katolska zmgclomsbasaren 
i Köpenhamn den 16  och 1 7  okto
ber blev utomordentligt lyckad, var 
till trängsel besökt av intresserade 
och inbrakte omkring 10,000 kronor 
för elen blomstrande kyrkliga ung
domsverksamheten i Danmark . 

Katlwlsk Höjskole i Köpenhamn 
lwr under november. månad anord
nat en serie föredrag, som samman
satts på ett sätt, som kommer demrn 
series sammanhållande ämne att 
belysas på ett både allsidigt och 
intresseväckande sätt. Först talade 
pastor Bernhard J ensen elen 8 no
vember över elen helige Knucl La
vard, sedan behandlade cand. phil. 
Rönnow i ett föredrag "Runsten og 
Knucl Lavard", nästa högskoleafton 
talade student Freclriksen över 
"Knud Lavard i darisk Digtning" 
och den 29 november avslutades så 
denna serie med ett föredrag av 
organist Hammermi.iller om "Knud 
Lavards Sange", vartill Sankt 
Ansgarskirkens kör utförde några 
sångnummer efter medeltida melo
dier. En i sitt slag fulländad kom
position. 

Pastor F. F. Mcmrer, som genom 
sina båcle djupt allvadiga och'kvicka 
böcker är välkänd för flertalet av 
Credos läsekrets, har nu definitivt 
fått anställning som kyrkoherde 
vid den vackra Tilbedelsekirken på 
Jagtvejen. Hans efterträdare· som 
sognepräst i Köge, där han grund
lagt den katolska församlingen och 
under 1 5  år varit dess ledare, är 
pater Cortenraadt av l\farias Säll
skap. 
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Den 6 november invigdes en ny 
katolsk kyrka i Nakskou av den 
högtstående belgiske µrelaten, pro
vincialen Uitterhmve. Festpredikan 
hölls av pastor Hillebrai1dt från 
Svendborg. En icke mindre gläd
jande underrättelse lämnar Nordisk 
Ugeblad i sitt sista nummer ( Nr. 
48 ) ,  som berättar om "lncluielsrn af 
Cistercienserinclernes Kapel i Al
lersleu." Det låter nästan så vackert, 
att man knappast kan tro r>:."t det. 
Den helige Bernhards orden, som 
under medeltiden ägde så många 
betyd::mde kloster i Norden (man 
tänke på Esrom, Sorö, Alvastra, 
Varnhem, Herivad, Åsklosler m. fl. ) ,  
har nu åter börj:1t arbeta på gam
mal .nordisk mark. Det är den lilla 
byn AUerslev på den katolska läns
greve Holstein Ledreborgs ägor, där 
detta Skandinaviens första lilla klo
ster av cistercienserorden sedan 
1 500-talets nedrivningstid har blivit 
grundat. N u  är av de större kyrk
liga ordnarna endast benediktiner
orden fortfarande orepresenterad i 
Norden, och det säges, att den inte 
skull låta ,iinta så länge på sig. 

Den kyrkliga statistiken för Dem
mark visar; att katolikernas antal 
vuxit till 20, 152 . År 1 920 döp
tes 1516 barn i elen katolska Kyr
kan och 437 gingo till sin första 
heliga kommunion. Alla danska 
katolikers kommunioner detta år 
uppnådde siffran 412 ,000. 

Lördagen den 5 november . ägde i 
Sixtinska Kapellet i Rom en hög
tidlig minnesf est över Pius X rm11 
i närvaro av påven, det heliga kar
dinalkollegiet och den vid Vatika
nen ackrediterade diplomatiska kå
ren. Följande måndag hölls re
quiemmässa för de under året avlid
na kardinalernas själaro. Påven 
gav sjålv absolutionen. 

Den Helige Fadern har i audiens 
mottagit den i utomordentlig mis
sion till Rom sände grekiske mini
stern H.  Skassis . Såsom det för
ljudes, är det fråga om diplomatiska 
förhandlingar för att förbereda ett 
konkordat mellan Grekland och elen 
Heliga Stolen. 



Kardinal-Statssekreteraren Gas
parri har i en not av den 10 akt. 
meddelat presidenten för Republi
ken Estland, att den Heliga Stolen 
erkänner denna republii( som själv
ständig stat. Kardinalen har sam
tidigt önskat den unga republiken 
en lycklig och fredlig utveckling. 

I stället för den till sekreterare i 
Propaganda-kongregationen ut
nämnde Mgr Fumasoni-Biondi har 
den Helige Fadern till apostolisk 
delegat för Japan utnämnt den hit
tillsvarande kyrkoherden i S. Carlo 
ai Catinari, Pater Maria Giardini, 
av barnabiternas kongregation. 

Den apostoliske vikmien i Kon
stcmtinopel Mgr Dolci har outtrött
ligt verkat för samarbete mellan de 
olika orientaliska riter, som bekän
na sig till den katolska religionen. 
De ha alla deltagit i firandet av det 
högtidliga tridium, som i somras fi
rades för att högtidlighålla årsmin
net av den heliga Maria Alacoques 
helgonförklaring. Den första afto
nen utdelade Mgr Mariondo, apo
stolisk visitator för Kaukasus, till
sammans med tre orientaliska pre
later av olika ritus (grekisk-bul
garisk, kaldeisk, grekisk-melkitisk) 
den sak.ramentala välsignelsen. Un
der elen andra dagen läste Mgr N az
lian, apostolisk visitator och gene
ralvikarie över det armenisk-katol
ska patriarkatet, den heliga mässan, 
varunder medlemmar av Konstan
tinopels olika kvinnliga katolska 
föreningar gingo till den heliga 
Kommunionen. På den tredje dagen 
utdelade Mgr Dolci nattvarden åt 
medlemmar av · Konstantinopels 
manliga katolska föreningar. Den
na enighet mellan Österlandets ka
toliker har gjort ett djupt intryck 
på de skismatiska prästerna, vilka 
vid Kristi lekamens fest visade den 
katolska processionen, som drog 
fram genom Konstantinopels gator, 
ovanliga heclersbetyirelser. 

Den bekante metropoliten, ärke
biskop Szeptyckyi av Lembel'g, 
som för närvarande gör resor i 
Holland, Belgien och Amerika för 
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att verka för den katolska missio
nen i Ryssland, har nyligen förlda
rat: "Östeuropas folk känna, att 
något fattas dem, det är den katol
ska Kyrkan, som de söka utan att 
veta det. Vad som behöves är ska
ror av ordensmän och ordenskvin
nor som genom sin apostoliska 
själaiver och sin uppoffrande kär
leksverksamhet bevisa för Österns 
folk, att endast den katolska Kyr
kan är Kristi sanna Kyrka. Där
för behöva vi Västerlanclets hjälp. 
Bryggan mellan Österns länder och 
Rom måste vila på två grundpe
lare: västerländska ordnar med 
österländsk ritus, österländska ord
nar, som rekryteras från väs
terlandet. Det västerländska or
densväsendets stormakt måste vin
nas för unionens sak, det är den 
nåd, som vi unierade bedja Him
melen om, det är vår bön till våra 
katolska bröder av latinsk ritus. 

Vid den kongress, som de pro
iestcmtislw högkyrkliga föl'eningar
na i Tysldcmcl höllo i Berlin den_ 
25 och 26 oktober visade sig ett liv
ligt intresse för denna rörelse, i 
synnerhet bland de bildade klasser
na. De talare, som yttrade sig, 
fordrade nästan enhälligt återinfö
rande av episkopatet, av klostren, 
av öronbikten, av en värdigare li
turgi vid nattvardsgången, av en
hetlig hekäl).nelse hos prästerna. Vid 
ett. annat tillfälle yttrades från sam
ma håll: "Vi behöva hövdingar, 
som leda kyrkan efter enhetliga 
synpunkter och i sin hand samman
fatta alla de i kyrkan verksamma 
krafterna. Sådana hövdingar kunna 
endast biskoparna vara. Kollegiala 
myndigheter kunna med bästa vilja 
icke giva någon fast ledning, ty det 
kollegiala systemet förlamar an
svarskänslan." 

Bland skolungdomen i Tjeclw
Slovakien har religionslösheten 
vunnit en fruktansvärd lltbredning 
efter promulgerandet av de nya 
tjeckiska religionslagarna. Den 31 
november 1918 tillhörde 96,26 % 
av skolornas elever katolska reli-· 



gionen, under det att endast 0,96 
% voro judar och 0,28 % varken 
tillhörde den kristna eller den ju
diska religionen. Sedan de antika
tolska påbuden trätt i kräft, hava 
judarnas antal stigit till 2 , 13  % och 
de religionslösas till 13 ,43 % . 

Den mnerilrnnska nationalför
ening1m för utbreclande au lwtoli
cismen (National Catholic Welfare 
Council ) har utgivit en översikt av 
det katolska amerikanska unclervis-
11ingsväsendet : "Directory of Catho
lic Colleges and Schools". Därav 
framgår, att de amerikanska katoli
kerna energiskt avböja varje in
blandning från statens sida i de fria 
katolska skolorna. Det finns i För
enta Staterna 15 katolska universi
tet med 19,802 studenter, 51 stifts
seminarier för utbildande av värlcls-
1wäster med 6,667 lärjungar och 1 1 3  
seminarier för undervisande av bli
vande ordenspräster med 4,531 ele
ver, 1 1 4  högre läroverk med inter
nat ( Colleges ) ,  därav 62 för gossar 
med 8 ,343 elever och 52 för flic
kor med 5,693 elever, 1 ,552 andra 
högre läroverk (high schools ) ,  som 
undervisa · 129,843 lärjungar och 
6,551 katolska folkskolor av olika 
slag med tillsammans 1 ,730,445 
barn. 

Piofessor Mcmrice cle 1-Vulf från 
det katolska universitetet i Louvain 
har inbjudits av Harvard-univer
sitetet i Cambridge i l\fassachusets 
för att under läsåret 1921-1922 
hålla en föreläsningsserie över elen 
skolastiska filosofien . Beneclikti
nerpatern Augustin Osgniach, pro
fessor i filosofi vid St. l\Iartinus
klostrets kollegium i Lacey, har av 
statsuniversitetet i ,vashington bli
vit utnämnd till professor i skolas-
tisk filosofi . 
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Den sista k01iferensen au Fören
ta Staternas biskopar har beslutat 
att centralisera hela landets mis
sionsväsen hos en kommission av 
biskopar för att uppnå större en
hetlighet och energi i verksamheten 
för utbreclandet av Roms tro. 

Den nya ärkebiskopen cw Balti
mo1·e hälsar i sitt första herdebrev 
med särskild glädje lekniännens 
samverkan med de kyrkliga myn
digheterna för stärkande av den ka
tolska Kyrkans ställning bland det 
amerikanska folket. Kyrkan behö
ver i våra dagar lekmä{1, som äro · i  
stånd att i det privata och offent
liga livet utan fruktan bekänna elen 
katolska tron och inför hela värl
den förklara denna tro vara deras 
dyrbaraste egendom. 

I Förenta Staterna äro nu 5,000 
protestantiska församlingar utan 
präster. De protestantiska teologie 
studerandenas antal har också efter 
krigets slut än vidare minskats. 
De katolska prästseminarierna ha 
däremot ständigt fått allt flera ele
ver. 

De tjeckiska katolikerna i Ame
rika ha föranstaltat en 1stor insam
ling, under namn av 'vVenzel-skat
ten, för att understödja den katol
ska Kyrkans strid i Tjecko-Slova
kien . Den största delen av de in
samlade summorna ha gått till elen 
katolska pressen . 

. Den nye apostoliske nuntien för 
Polen, Mgr Lauri, har anlänt till 
'vV arschau och där mottagits aY 
Kardinal Kokowski, fem ai1clra bi
skopar, representanter för myndig
heterna och talrika riksdagsman 
och i högtidlig procession ledsagats 
till domkyrkan, där ett festligt Te 
Deum sjöngs. 
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HURU MAN UNDERVISADE I KYRKOHISTORIA 

I SVERIGE ANNU ÅR 1731 . 

Kan inhemtas af Israel Stecksenii disser
tation om \Veste,rbottcn samma ·år, cleruti 
säges pag : 51. 

§ II. 
"Det är högst beklagligt, att Gucls ords 

",sanna ljus genom mcnskliga traelitioner 
"och På:fvisk sureleg småningom bliifvit 
"förmörlrnclt, så att af Christenelom b lif
"vit Påfvedom oc,h i stället trör kyrkans 
' 'brudgum och hufvud Christus har man 
"antagit Antichrist - Just af detta för
"gift har foeelom denna w,år o•rt varit be
"srnittael, lwilkct nogsamt kan ses cleraf, 
"att då, enligt iMessenii utsago, Luleå år 
"lAI,O l\\färt emot wanligl1eten här uppe i 
"Norelen, swårt bemsöktes af pes•tsmitta, 
"så har folket efter Päfviskf sätt i hopp 
"om S. Eriks förbön utlofvat, att för 
''lnvnrje person i församlingen wille man 
"för !Jibehållcn helsa årligen lemna en 
"penning till Upsala Domkyrkas umlerhåll. 

§ III. 
"Men sedan äneltligen elen sanna reLlgio

"nen under hä9n och medwerkan af elen 
"Xrorika Konungen Gustaf I, genom Guds 
"nåel, ,in i fäelernes,!anelet så woi,o jnvånar
"ne tillika meel elc öfriga Swea och Göta 
' 'rikens innebyggare snat·t så staelfästade 
''i elen Saliggörancle Guds känneelom, att 
"7 K�·,rkoherclar och 13 Comministrar fun_ 
"geraele såsom ombud för folket på Kyrko
"och trosbekännelse-mötet, som hölls i 
"Uipsala år 1593 uneler ledning af elen Högt
"lysancle Herti.g Cairl och undeuskrefvo 
"samma mötes beslut. Hwem erinrar säg 
"icke med hje.rtans glädje, huru mötets 
"Pr,escs Nicolaus Olai Bothiensis, clå han 
' 'såg sitt folks ståndaktighet ,v:id mötets 
"slut från Upsala Acaelemie Catlieclcr ut-
"·eopaele de jublanele orelcn : Nu är Sw,erige 
"lJlif,vit en man och alle hafwa wi nu en ' 
"Herre och Gucl 1 Gud elen alsm:ägtige be
''\V:are sin kyrka från alla cljefvulska an
"slag och gifve henne och oss nåd, att 
"samma Guels heliga ande må i långl:iga 
"tieler hWila öfver wår Nol'Cl ! 

Av detta opus såsom ock av rektorns 
vid Göteborgs läroverk Elisrei Hypho,ftl' 
Svenska historia från 1690-talet och i alla 
den tidens kyrkohisto•rislm skrifter fin
ner man tyelligt, att dessa l ärare då lärelc 
s·ina disciplar, att det var ''r e n t  E v a  n� 
g e  1 i u m" som Nonlens apostel S. Ansga-

rius förkunnade, men att den "P å f v i
s k a  o c h C a t h o l s k ·a S u r d e g e n" 
kom seelm·mera in meel munkarne ,i landet.* 
- Denna taktik elugde så länge kyrko
historislrn forskningen här i landet låg i 
sin linda, men seelan själva källskriifterna 
!Jlevo mera för allmänheten belmnta, fann 
man, att S. Ansgarius ocl1 hans samticl 
vot'o till elen grad "P å v i s k a", att S. 
Ansgarius just var hitsäml efter Påvens 
föro,relnamle och elet som föga b ättre var, 
han ,,ar en veritabel munk. För att rädda 
situationen måste man nu hastigt rycka. 
upp gränspålarna för den evangeliska ti
den ,innan påvedomen fick makt och flytta 
dem upp till 300-talet till kcjsat· Kom,tan
tini tid och där har man markerat gränsen 
,för elen evangeliska renheten ,intill våra 
dagar. Senaste tidens kyrkohistoriska 
:I'o,rslmingar hava upptäckt: · att sekt!Jilcl
ning och irrläror förekommo inom kri
stenheten redan uneler de 300 år som be
tecknas med namnet "M a 1· t y  r t i cl e n", 
varför några raska protestantiska kyrko
historiker skyndat att flytta gränspålarna 
för elen påviska korruptionen ända till 
elen tid Apostlarne föllo ifil'ån, andra där
emot , anse att råmärkena böra JJetyc!Hgt 
neelflv ttas änclru till 13- och 14.00-talen för 
elen �1Lbilclade påvliga katolici,smen. Ja, 
rn,an kan numera säga ,att ,ingen viss gräns 
finnes för elen förmenta korruptionen och 
förmodligen komma snart flera ,röster att 
höj,as, som förklara att kristendomen al
drig gått i •rätt t'iktning varken förr eller 
sedan ocl1 det i samma mån som resulta
tet av elen pirotestantiska principen om 
fri bibelfmskning, Christenclomens lo
giska elötlbringancle förgift ''M o d e r n i  s
m e lll" omfaffas mer och ,mer av Luther
sim högre teologer och öppet bekännes i 
deras skrifter. Denna Kristi Gucloms för
nekelse vilja de även olyckliggöra de stora 
foliemassorna med genom att för några 
år sedan till svem,ka översätta flera tyska 
p l'ofessorers moelernistiska skrifter under 
titel : Religionshistoriska Folkböcker. 
Commamlitbolaget Ghelius & C :o, Stock_ 
holm 1906----1910. 

E r i c, u s I h r f o r s i u s. 

* Vår bekante litteraturhistorilrnr dom
prosten P. \'Vieselgren har i sitt ,arbe.te 
"Sveriges sköna Htteratm·" funnit clenn't 
indelning så genialisk, att han upptagit 
elen i det la  verk. 
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FRÅN VÅRA .FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

Sankt Ansgars Sal. 
Onsdagen elen 26 oktober höll pastor S. 

Nonlntark tföreclrag om K y r  le o r n a s 
k o n s e k  r a t i o n, tilll1örande se:rien Li
turgiska vinka,r. Livl,igt och åskådligt 
skilclracle ilan det vackra och vidlyftiga 
ceremoniell som Kyrkan följer vicl elen 
högtidliga invigningen av varje ny kyrka, 
Bland annat framilöll talaren, att cle gamla 
konsekrati.onslrnrs, som under elen lmtol
ska tiden målades på kyrko.rnasr vägga,r 
ännu finna·s kvar i flera av våra nu pro
tcstan lislm 1,)' rkor. 

Den 9 novemlJcr uppträclcle P . .  Ansgar 
).leyer i Sankt Ansgars kateder och höll 
inlför en ta!trik församling - varibland 
märktes åtskilliga betnärkta representan
ter för elen lutherska kyrkan 1i St0Clld1olm 
- ett föredrag över det högaktuella äm
net : "H e ,i l e r s  k a t ·o l i c i s n'1 - R o
m e r s k  k ·a t o I i c i s rn ?" Särskilt på
pekade föredragshållaren, att Heiler är en 
fullbloclsmodernist med lui.tolsim remini
sccnsm· och at t hans bekanta kritik av 
rlen romersrk-lrntolslrn KyTkan som en hop
löclning av icke mindre än fem olika delvis 
varanclra utcslutancle religionshistorislm 
element grundar sig på en ,innerst inne an
tikristlig· uppfattning av Ifristi verk och 
Kyrkans utveckling, varur elen söker uf
mönstrn allt öve,rnaturligt. Naturligtvis 
kan Kyrkan under olika perioder ha till
godogjort siig värclcfulla element ur de 
kulturer, mecl villm hon kommit i foon
takt, men dessa hat' hon då alltid ass·imi
lerat med sritt eget innersta väsen, som ät· 
elen Helig,e Ande, övernaturligt liv och 
övernaturlig kraft. Det lika lysande som 
värmande föreclraget, ett orc l, sagt i rät
tan ticl, gjorde synlmrt i ntr·yck på audi
toriet. 

Den 16 november föreläste kyrkoherden 
doktor E. ,vessel över D e n ·s k o l a s
t i ,s k a 1f ,! 1 ·o s o f i n o c h · t e o 1 o
g i Il, D e S s U t V e c k 1 i Il g o o il 
r e p r e s e n t a n t c r. Den mecl detta 
vicllyftiga och intressanta änJJne väl föt·
trogne förecli'agshållaren ,gav först ett ut
tömmande svar på frågan : Vad är elen Irn
tolska .s-koJtastiken ? och försvaracJe . clen
>W,?lma mot de sedvanliga anklagelserna 
fran motståndarnas sida. Därefter följde 
en kortfattad översikt av skolastikens ut
veckling från fornkyrlrnns tid ända fram 
till våra dagar mecl framhållande av dess 
n1iest IJ•sancle representanter ur olika na
tioner och ,ordenssamfund 

Den 23 ruovem])er talade 
0

pastor S. Nord
mark över S ,a k r a m e n t a l  ie r n a, sär
skilt om de kyrkliga välsig,nelserna och 
vigningama, som så starkt prägla hela 
folklivet i katolska länder. Föredraget il
lustrerncles av åtskilliga anekdoter och 
pers·onliga upplevelser och intresserade i 

hög grad de närvarnncle, som här fingo 
i11gåencle och sammanhängande ,förklaring 
på mycket, som: gång pä gång återkommer 
i clet kFkliga livet. 

Revisorer, 
Hans Högvördighet Biskopen liar utsett 

pastol' A. Meyer, lmnkkamrer V. Salmson 
och f.röken Gerda Håkansson till revisorer 
c1tt g.ranslm Credo, Katolsk 'l'iclskrifts rä
kenslrnpet· under år 1921 samt pastor S. 
Nordmark och JmmmaTskrivare E. vVim
merstl'öm att som .revisorer granska Sankt 
Ansgars Sals förefäsningsnätnnds räkeJJ,_ 
skaper under samma ticl. 

Concordia Catltolica 
avhöll orclinarie sammanträde å föreningsc 
lokalen torsdagen elen 17 november. Ett 
femtiotal mecllemmar hacle lrnmmit tillslä
lles och sammanträdet fick en alltigenom 
glad ,och festlig prägel. Några J'ng,re mecl-
lemmar hade anangerat en tablå med re
ci tation av Anna i\faria Lenngrens Porträt
len, som gjorde stor lycka. P,rogrammet 
utfyllcles i övrigt av deklamation ocl1 sång. 

Vid supen -- e:n gåssupe, som lände vär
rlinnorna till hecler - erinrade ,ordföranden 
om att clet var på clagen 26 är s edan för
eningens stiftelse ocl1 han manade tned
lemma:rna, särskilt mecl anledning av cle 
attacker i pressen, för vilka vi katoliker i 
elen sista tiden blivit utsatta, att eruigt 
hålla ihop och troget arbeta för förenin
gens mål ,ocl1 uppgifter. 

En hälsning från mecllemmar i landsor
ten bragtes fö:t'eningen av Pasto1· Fr. 
Barka från Gävle, som .i några varmhjär
tade orcl lyckönslmde föreningen till allt 
större framgång och förlcovran. 

Fö.reningens sedvanliga julgransfest för 
barnen kommer att fira:s nästlwmrnande 4 
januari å hotell Continental med början 
kl. 5 e. m. Därvid uppföres ett sagosp2l 
"Feens guclcfotter" av Anna vVahtenberg 
samt förekommer musik, dans kring julgra
nen, julklappsutcl3lning m. m. Biljetter 
fås å Stockholms F,otografiska magasin, 
Drottninggatan 32. Inga biljetter säljas 
vicl ingången. 

Elisabethsföreningen 
lrnr att genom Oreclo få göra en vördsam 
framställning till cle bättre 1ottaclei av för
samlingens medlemmar att hi&träcka för
eningen mecl gåvor in natura eller i pen
ninga,r, så att elen i sin tur mätte kunna 
komma sina lJehövancle skyclclslingar till 
hjälp till julen. Bidrag mott ages tacJrnamt 
mr ftru Maria Carlberg, Regeringsgatan 42. 
allrn. te,!, 241 42 oclI av fru i\foria Blom 
Biblioteks.gatan 2!1, Rikstel. 15!1 80, allm: 
tel. 26'! 42. 4 
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DECEM BER 

1. Tol'sclag. Ferialclag, 
2. Fredag. S :a Bibiana Jungfru, martyr. 

(Jesu hjärtas rfredag.)  
3.  Lördag. St Franciskus Xaverius. Be

kännare. 

16. Freclag. St. Eusebius. Bisk. Martyt·. 
K:vatemberfasteclag. 

17. Lördag. Ferialdag. Kvatemberfast,)
dag. 

18. Sönda!J. Fj i:ii'de i Advent. 
4. Sönda!J, Andra i Advent. 19. Månclag·. Ferialclag. 
5. Månclag. Ferialclag. 20. 'I'isdag. Vigilclag till Apost. Thomas 
6. Tisdag. St. Nicolaus. Bisk. Bek. fest. 
7. Onsdag. St. Ambrosius Bisk. Kyrka- 21. Onsclag. St. Tl10mas. Apostel. 

lär: Vigilclag till Mar. obefl. avl. 22. Torsclag. Ferialclag. 
8,- · 'l'orsclag. Maria olJefläelrncle avlelses 23. Fredag. Ferialdag· 

fest. 24. Lördag, Julafton. Vigilfasteclag. 
9. Fredag. Dag inom Oktaven av �1a�·. 25. Sönda!J. Juldanen. Vår Herres Jesu 

obefl. avl. I{risti födelse, 
10. Lördag. · Dag inom Oktaven av Mar. 26. Månclag. St. Stephanus. Protomarty·-

obefl. av!. ren. 
11. Sönda!J. Tredje i Advent. 27. Tisdag. St. Johannes. Apostel. Evar1-

(I. högm. Maria obefl. avl. fest.) gelist. 
12. Månclag. Dag inom oktaven. 28-. Onsdag. Menlösa barnens dag. 
13. Tisclag. S :a Lucia. Jungfru. Martyr. 29. Torsdag. St . Thomas. Biskop. �far-
14. Onsclag. Dag inom oktaven. Kvatem- tyr. 

berfastedag. 30. Fredag. Ferialdag. 
15 Torsdag. Oktawlag till Ma,eia obefl. avl. 31. Lördag. St. Silvester. I. Påve. Martyr. 

Av elen till gudstjänsten hörande inred
ningen i l,yrlrnns skepp kommer närmast 
altaret p r e cl i k s t. o 1 e n, som så små
ningom trädde i stället för "ambon" vid 
ko-rs1,rnnlrnt. Den ·är elen upp<Jlöjcla plats, 
från vilken Guds orcl i preclikan på moclers
målet utläg·gcs för f,olket. Dess p la-ts är 
va·nngast på evangeliesiclan. Sm�·clrns ofta 
med symboliska framställlllinga·r, t. ex. Mo
ses med ,lagens tavlor eller de Il. evangeli
sternas symboler, 1,yrkofäclernas IJilclar. 
Korset, som krönet· dess tak, säger, att clet 
är den Korsfästes lära, som förkunnas. In
sidan av ]judtaket prydes av elen h. Anrles 
symbol, duvan svävande över prästens J-iu
vucl sägande, att denne ej taJiar å egna väg
nar utan som Guds ords tolk. Duvan på
minner även · ·om den heliggörande nåden 
och våra döpelselöften. Mitt emot predik
stolen -står mestadels cl ö p f u n t e n ,  
vanligen a v  sten och försedd med lock ocl1 
med bilclei· syftande på dopets h. sakra
ment, Jesu dop eller dyl. Egentligen har 
,dopfunten sin plats i ett · från själva kfr
kan avskilt siclokapell, (ofta invigt t,m S. 

.Johannes döparens .ära) för att uttryclrn, 
att blott elen, som återfödes av vatten och 
elen Il. Ancle kan upptagas i Kyrkans ge
mcmskap ,  en sanning, som Jrnrnmer lf,ram 
även i själva dopcercmonien, då /Jarnet icke 
genast införes i kyrkan. I ·äldsta- tider ha
de man för dopet särskilda. dopkyrkor de 
s .. k. llaptisterierna invid huvudkyrkan. De 
Yoro n 6dvändiga, så H\:nge ännu dope.t av 
vuxna var i allmänt bruk, särskilt det ge
mensamma dopet av lrntechumenerna, för 
vi1lrns undervisning de clå också anlitades. 
De voro vanligen byggda i rotunclform, in.
vigda åt elen h. Johannes döparen och hade 
i mitten ett altare samt en eller två från 
varandra skilda basänger, i vilka clopkandi
claterna lielt o. hållet stega ner. Med upp
hörandet av clet gamla clopsättet och barn
dopets allmännare bruk blevo dopkyrkorha 
överflöcliga •och vi få i stället dopfunten i 
själva lcyrkan. I närheten av dopfunten 
b1'uk'at' i större kj,rkor den ,s, k. p 'i s c i n  a 
s a  c r a befinna sig. en unclerj,ordh,k, behål
lai·e för uppsamlandet av det använda dop
vatt!l'et, som där så .småningom avclunstar. 

S. N-k. 
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K Y R K L I G  K A L E N D E R  

1. Söndag. Nyårsdanen. ,Jesu omskärelse. 
2. Måndag. Jesu heliga namns fest. 

Januari . 
1. rn. 'rorsdag. St. Henrik. Bisk. Martyr. 

(Finlands skydclshelgon) - (St. 
Knut. Konung av Danmark. Mar .. 
tyr.) 

3. Tisdag. Oktavdag av S. Johannes. 
Evang. 

4. Onsdag. Oktavdag av menlösa barn, 
dag. 

5. Torsdag_ Vigildag till Trettondagen. 
G. Fredag Trettondagen. (Epiphania .. He

liga tre '1,onungars dag ) 
7. Lördag. Andra clagen inom oktaven 

efter 'I'rettondagen. 
8. Söndagen inom oktaven. 
9. Måndag, I 

10. Tisdag. dagar inom oktaven efter 
11. Onsclag_ Trett.ondagen. 
12, rro l'S(lag. 
13. Frecla;. Oktavdag Ull 'I'rettondagcn. 
1-'i. Lördag. St. Hilarius. Bisk. Kyrkolär. 
13. Siindan. Andra eftei• Trettondagen, 
lG. Måndag. St. Mareellus I .  Påve. Martyr 
17. 'l'isdag. St. Antonius, Abbot . 
18. Onsdag_ Gathedra, St. Petri ,i Rom. 

I 
I 

. I 

20. 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 
26. 
27. 

28. 
29. 

30 
31. 

Fredag. St. l<'abianus ,och Sebastianus .  
Martyrer. 

Lördag. S :a. Agnes, .Tungfru, martyr. 
Sönda[f, Tredje efter Trettondanen. 
Måndag. St. RaJ•mundus cle Penna 

forte, Bek. 
Tisdag. St. Timotheus, Bisk. Martyr. 
Onsdag. St. Pauli omvändelse. 
Torsdag. St. Polycarpus. Bisk. Martyr. 
Fredag. St. Johannes Cllrysostomus 

Bisk. Kyrkolär. 
Lördag. S :a Maria in Sabbato. 
Sönda!J. Fjärde efter TreUondanen. 

(Högmässan St. Ansgar, Nor
derns Apostel . )  

Måndag. S :a Martina. Jungfru. Martyr. 
Tisclag. St. Petrus Nolascus. Bek. 

KYR KLI GA KU N Ge>RELSER 
SI. E1•ik. S:a Euncnia. 

,Julafton : kl. 4-7 c. m Tillfälle till bild. 
,Tuldanen : kl. 7 f. m . .hö

.
gtidlig julotta med 

predikan och nattvardsgäns. 
Kl. 11 f. m. Högtidlig högmässa mecl 

predikan. . 
Kl. G e. m. Aftongudstjänst. 

Annanda!J Jul. Endast stilla h. mässa. kl. 
½9 f. m.  

Nyårsafton. Kl. G e.  m. Högticllig tacksä 
gelsegudstj äns l. med p.: mlilrnn och 
nrre Deum." 

Nyårsdanen 

I 
11 .. .. 1 1.1 • 

1 • - ogmas,sa mec prec I rnn 
T tlce dl kl. 11 f .m. Aftonsång kl re .on agen 6 1922. e. m. 

,Julnallen. Kl. 12. l\fälnattsmässa. 
Juldagen. Kl. 7 f. m. Högtidlig ju lotta med 

predikan och nattva:rclsgång. 
Kl. 11 f. 111. Högtidlig högmässa 

med prerlikan. 
Kl. 6 e. m. Aftongudstj änst. 

Annanda!J ,Jul. . Enclast stilla h. mässa kl. 
9 f m. 

Nyårsafton: Kl. G e .  m.  Högtidlig tacksä
gelsegudstjänst med preclikan och 
"'l'e Deum. 

Nyårsdrgen I Högmässa med predikan 
Ti•ett��i�agen �l . 11 f.m. Aftonsång kl 

1922. e · m. 

Helua Lekamens Gille. 
Rosenkransandakten mecl predikan bortfaller i Januai-l månad. Kommunionme· 

ning : December : Våra. katoliker i landsorten. Janua,ri : Den katolska Kyrkan i 
SYerige. 

Gudstjänstord n i ng i våra övriga kyrkor;-
GöTEBORG. 

S :t Josefs kyrka (Spannmålsgat an 18. 1 
Söndagar: kl. 7 f. m. Stilla mässa ; kl. 10 
f. m. Högmässa med predikan ; kl. 5 e. m. 
Aftonsång. (fr. o .  m. aclvent med pred i-
1-an.) Vardagar : kl. 7 och 7,30 f. m. Stilla 
mässor. (Tisdagar ocl1 fredagar Skolmäs
sa kl. 8,30 i st. för 7,30) .  

l\lAUiö. 
I Vår Frälsares kyrka (KanalgaThn 2) . 

Söndagar : kl. 7,30 f. m. Stilla mässa. KL 
10 30 f. m. Högmässa med predikan. IG . 

G e. m .  Aftonguclstjänst . Vardagar : Kl . g 
f. m. Stilla mässa. 

NORRIWPING 
I Kapellet (Skolgatan 24, 1 tr.). Sönda

gar : Kl. 10 f. m. l\fässa med predika!l. 
Vardagar : Kl. 8 f. m. Stilla mässa. 

GÄVLE. 
I S :t Pauli kJrka (N. Centralgatan 10·, .  

Sönclagar : kl. 8 f .  m .  Stilla mässa ; kl. :t1 
f. m. Högmässa med predikan. Kl. 5 e. m. 
Aftongudstjänst (fr. o. m. advent : me•J 
predikan). Vardagar : Kl. 7,15 och 8 .f. m .  
Stilla mässor. 

L---------------� 
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F\ .-EJ ,  DF\V ID F\NDE-RSE-N & CoMP. 
KGL. HOf JlJVE"LE"RF\RE" 

4 fRE:DSGATAN 

RIKS 43 10 

Hos vaktmästaren vid S:ta Eugenia �yrka 
Norra Smedjegatan 24 

i Stockholm : 

Thomas a Kempis 

. ·  K�is ti efterfölj ilse  
Från grundtexten översatt av 

0. ]. V. ERICSSON. 

Obs.1 Nedsatt pris Kr. 5. 

Pass;1 .tillfället 1 Endast ett fåtal ex. kvar. 

Hos vaktmästaren i N:r 24 Norra 
Smedjegatan, Stockholm, 

finnes till salu : 

,>M I N  VÄ G T I L L  
KYR KA N,) 

av 
i "  . Gustaf Armfelt 

Pris 1 kr. 

flLLM. 7 1 87 

CORMERYS 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111 

Drottninggatan 32. 

S T O C K H O L M 

Framkallar 
K o p i e r a r  
F ö rs t o r a r  

Genom katolska prästerskapet i Stock, 
holm, Göteborg. Malmö, Norrköping och 
Gävle samt vaktmästaren i n:r 24 N. Smed, 
jegatan, Stockholm, kan erhållas 

lntronisationen 
av Jesu allraheligaste hjärta i hemmen 
genom familjernas högtidliga invigning åt 
detta gudomliga hjärta av 

Pater J oach i m  SS. C. C. 

Pris 1 lir 

L---------�-----------
Linlrnln Bloms B oktryckrr i ,  Stocldtolm 1\)21 


