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PIUS XI. 

Hans Högvördighet Biskopen har till 
svar på sin lyckönskningsskrivelse med an
ledning av vår Helige Fader Pius XI:s 
kröning fått mottaga följande telegram: 

Saint Pete tres touche voeux et 
attachement filial envoie Vicaite 
Apostolique, Clerge et Fideles pater
nelle benediction apostolique (Myc-

ket 1·örd av lyckönskningarna och 
den sonliga hängivenheten sänder 
den Helige Fadern den Apostoliske 
Vikarien, Prästerskapet och de Tro
ende sin faderliga apostoliska väl
sigm•lse). 

C a r  cl in a l G a s p a 1· r i. 
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KATOLSK BIBELKRITIK. 

Aldrig skulle jag fördrista mig 
till att tänka eller säga, att bibelns 
böcker kunna motsäga varandra. 
Men om något ställe i skriften skulle 
framdragas, soin är så beskaffat, 
att det har sken av · att säga mot
satsen till ett annat, då måste jag, 
som är övertygad om att intet 
skriftställe kan motsäga ett annat, 
i stället erkänna att jag icke för
står deras rätta mening. 

Sankt .Tustinus Mal'tyren t 161. 

Icke med ett ord må någon till
låta sig att avvika från den evan
geliska och apostoliska läran eller 
hava en annan mening om den he
liga skrift än den som de heliga 
apostlarna och våra fäder fingo in
lärd och lärde· andra. 
Sankt Leo den Store, Påve t 461. 

Fördenskull må man icke miss
akta något i densamma (bibeln) så
som onyttigt ej heller förkasta nå
got av dess ord som oriktigt eller 
ogilla något som klandervärt, ty 
den Helige Ande, skriftens oänd
ligt fullkomlige författare »kunde 
icke säga det minsta, som är falskt 
eller överflödigt elle1• otillräckligt». 

Sankt Bonaventul'a, l(y1·kolärnl'e 
t 1274. 

Om en enda sats i den heliga 
skrift, vilken av sin upphovsman, 
den Helige Ande, framställes som 
sann, vore falsk, då skulle, som 
sankt Augustinus lär, hela skriftens 
auktoritet vackla. · · 

Ioannes Gäsori t 1429. 

Liksom det är omöjligt att Gud 
kan ljuga, så är det ävenledes 
01nöjligt, att någon osanning _kån 
finnas � skriften . . . . ty lika lite_t 

som Gud själv kan säga något falskt 
kan han göra det genom någon an
nan. 

Fl'anciscus Sual'ez t 1617. 

Ty alla de böcker som Kyrkan har 
erkänt såsom heliga och kanoniska 
äro i sin helhet med alla sina de
lar skrivna under den Helige An
des ingivelse. Ja, det är så otänk
bart, att något misstag kan trivas 
samman med den gudomliga inspi
rationen, att denna genom sin inne
boende kraft icke blott omöjliggör 
varje villfarelse utan den utesluter 
och håller all osanning fjärran med 
samma nödvändighet som bjuder 
Gud, den högsta sanningen, att icke 
vara upphov ens till den minsta 
falskhet. 

Detta är Kyrkans urgamla och 
oförändrade lära, vilken även hög
tidligen blh;it förklarad som tros
sanning på det florentiska och tri.
dentinska kyrkomötet och slutligen 
blivit bekräftad och ytterligare 
klarlagd av det vatikanska kyrko
mötet, som låtit utgå följande för
klaring: Det gamla och nya testa
mentets böcker måste betraktas som 
heliga och kanoniska i sin helhet 
och till alla sin.a delar, såsom de 
stå uppräknade i ovannämnda 
kyrkomötes ( det tridentinska) · de
kret och förefinnes i den gamla la
tinska vulgataeditionen. Men dessa 
håller Kyrkan för heliga och ka
noniska icke av den grunden att 
hon, sedan de först bHvit samman
skrivna med blott mänsklig flit, där
efter har godkänt dem med sin egen 
auktoritet, ej heller blott därför att 
de innehålla uppenbarelsen utan 
någon villfarelse, utan därför att de 
ha blivit skrivna under den Helige 
Andes ingivelse och sålunda äro av 
Gud själv. 'författade. 

Ur encyklikan f>rovidentissinms Deus 
av Leo XIII, t 1903. 
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BIBELNS PLATS .I DEN KATOLSKA 

KYRKAN. 
Då frågan om vår Kyrkas ställning till 

bibeln och bibelläsning i olika tider hör 
till dem som på sista tiden dryftats i 
svenska pressens kampanj med anledning 
av vår Biskops Inlaga till Skolöverstyrel
sen har Credo vänt sig till en specialist 
i facket, professor Josef Linder i Inns
bruck vars grundliga, klara utredning av 
föreliggande fråga, ett sakkunnigutlåtande 
i detta ords verkliga mening, vi härmed ha 
nöjet att överlämna åt vår läsekrets' be
grundande. 

Bland de kostbara gåvor, som 
den nyligen bortgångne påven Be
nedictus XV skänkt den katolska 
världen, lyser särskilt hans härliga 
rundskrivelse över den heliga 
skrift: Littene EncyklicIB »Spiritus 
Paraclitus» av den 15 september 
1920 med oförgänglig glans. Den 
utsändes med anledning av 1500-
årsminnet av den kyrkofader, som 
var upphovsmannen till Vulgata, 
den i västerländska Kyrkan allmänt 
brukliga ,latinska bibelöversättnin
gen, och som Kyrkan själv i bönen 
på hans festdag prisar som »Doktor 
maximus in exponendis s. Scriptu
ris ( den störste läraren i den he
liga skrifts utläggning): den helige 
Hieronymus. Denna Benedictus 
XV:s rundskrivelse är ett värdigt 
sidostycke till L�o XIII:s klassiska 
encyklika >>Providentissimus Deus>> 
av den 18 november 1893, ja, den 
kan betraktas som dennas monu
mentala fulländning. Envar som vill 
få klarhet i vad den katolska Kyr
kan verkligen lär om den heliga 
skrift och dess gudomliga ursprung 
och sanning och huru högt hon vär
derar bibelns läsning och utlägg
ning både för den offentliga guds
tjänsten och den enskildes uppbyg
gelse han borde läsa eller rättare 
sagt 'fördjupa sig i dessa båda påv
liga rundskrivelser, dessa betydelse
fulla vittnesbörd av v�r högsta 
kyrkliga myndighet. 

I. 
Till de vanligaste anklagelser, 

som ha höjts och ännu i våra daga� 
höjas mot den katolska Kyrkan 1 

åtskilliga protestantiska kretsa11, 

där man ännu svävar i okunnighet 
om det verkliga saJdörhållandet, 
hör också den, att vår Kyrka skulle 
undanhållit sitt folk bibeln och där
igenom svårt ha försyndat sig både 
mot Guds folk och Guds ord. Att 
bibeln före Luthers tid legat rnnder 
bänken» och först av Dr M. Luther 
blivit framdragen från sin plats 
under bänken, gällde en lång tid 
för många som ett oemotsägligt 
faktum. Luther hade ju sagt så, 
alltså måste det vara sant. För de 
katolska författarna var det lmap
past möjligt att rubba på denna så 
djupt inrotade fördom. Skola då 
ej heller Leo XIII och Benedictus 
XV bli trodda, när de med efter
tryck hänvisa på hur högt den heli
ga skrift har skattats och hur iv
rigt bibeln ha1: studerats i alla tider 
inom den katolska Kyrkan både i 
forntiden, medeltiden och nutiden? 
Och likväl är varje. ord sant, som 
Leo XIII i slutet av sin korta fram
ställning av bibelns studium och 
dess befrämjande inom katolska 
Kyrkan skriver: »Vem som än noga 
och uppriktigt överväger allt detta, 
måste väl medgiva, att Kyrkan 
aldrig på något sätt har försummat 
att leda skriftens frälsningskällor 
till sina barn. Likaledes är det 
klart, att Kyrkan städse åtnjöt det 
bistånd, som av Gud blivit henne 
förlänat till skyddsvärn och till 
prydnad, och att hon alltid sörjde 
så ivrigt för skriftens studium, att 
hon aldrig någonsin kan sägas hava 
behövt ej heller nu behöver att 
sporras därtill av utomstående. » 

Den som har någon kännedom 
om det inre .livet i katolska Kyrkan 
vet, vilket omfattande och mång
sidigt bruk Kyrkan gör av den 
heliga skrift icke blott i predikan 
och den vetenskapliga teologiska 
undervisningen utan . kanske allde
les särskilt just vid sitt gudstjänst� 
firande. Tag själv och se efter 1 



den romerska mässboken: det är ju 
ur bibeln, som de gamla ärevördiga 
bönerna och läsningarna i densam
ma hämta all sin must och höga 
skönhet. Allt i vår mässbok som 
icke är ordagrant hämtat ur skrif
ten är dock genomandat av skrif
tens ande. Hela liturgins språk har 
ju bortsett därifrån att det till stor 
del formligen har tagits ur skriften 
också uppstått ur bibelns. Härliga 
skapelser har den kyrkliga liturgin 
frambragt i sina böner, hymner, 
sekvenser, men dessa äro alla blom
mor, som ha vuxit upp på bibelns 
mark. Vidare � hur kunde man 
tänka sig Kyrkans liturgi utan Da
vids psalmer? Den katolska präs
ten har ju sedan gammalt, som 
sankt Benedictus' regel visar oss, 
brukat bedja genom hela psaltaren, 
fördelad på dagarna i en vecka, ur 
sitt breviar och läser därtill under 
loppet av ett kyrkoår i sina tide
böner största delen av både det 
gamla och det nya testamentet. 
Nej och tusen gånger nej! Aldrig 
någonsin låg i vår Kyrka den heliga 
skrift gömd »under bänken». 
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Detta erkännes också numera 
utan vidare av protestantiska lärda, 
som tvingats därtill av sanningens 
makt. I artikeln: Bibelläsning och 
bibelförbud (Realencyklopedie för 
protestantische Theologie II, 704 
-705) skriver G. Rietschel: »Om vi 
nu överblicka hela denna tidrymd 
(medeltiden), så kan det icke alls 
vara tal om något allmänt kyrkligt 
förbud för lekmännen att läsa bic 
beln. . . I somliga länder utfärda
des visserligen av provinsialsyno
der och furstar dylika förbud men 
alltid då i följd av kätterska rörel
sers uppträdande i landet; vilka 
särskilt voro verksamma genom 
bibelöversättningar och bibelsprid
ning. I Tyskland däremot märker 
man från och med 1300-talets slut 
och särskilt efter år 1466 ett livligt 
intresse för spridandet av biblar 
på modersmålet utan att några in
flytanden från furstarnas sida där
vid gjorde sig gällande. Ur de verk" 
ligt fromma, inåtvända kyrkomän
nens kretsar ljuda allt flera röster, 

som finna det önskvärt och nöd
vändigt, att lekmännen flitigt läsa 
bibeln. Men dessa strävanden till
låter Kyrkan stillatigande, så länge 
de icke leda till missbruk, utan att 
direkt gynna eller uppmuntra dem 
eller skänka dem något stöd.» 

Ännu tydligare och ännu gynn
sammare för den katolska Kyrkan 
uttrycker sig en annan protestan
tisk lärd, E. von Dobschiitz, i sin 
uppsats: Bibelkunskap i förrefor
matoriska tiden i Deutsche Rund
schau 104 (1900) 61-75 (jfr. 
Franz Falk. Die Bibel am Aus
gange des Mittelaiters, ihre Kennt
nis und ihre Verbreitung Köln 1905, 
86-8 7). Särskilt beaktande förtjäna 
följande uttalanden av Dobschiitz: 
»Att bibeln under hela medeltiden, 
men särskilt under perioden strax 
före Luthers uppträdande var som 
en fullständigt igengrusad brunn, 
medan vägen som ledde dit till på 
köpet var ängsligt bevakad, detta 
var förr i tiden och torde ännu vara 
den allmänna uppfattningen. Frå
gan gäller nu, om den också är rik
tig (s. 61 ). Den förtjänsten kunna 
vi i varje fall icke frånkänna medel
tidskyrkan, att hon har bevarat 
denna klenod - bibeln - genom 
århundradena. Ständigt funnos fli
tiga händer, som utförde det oänd
liga arbetet att avskriva den, ord 
efter ord, bokstav efter bokstav ... 
Till de omkring 4,000 grekiska ma

nuskripten, som äro oss bekanta, 
komma drygt 5,000 latinska. Lägga 
vi så därtill de handskrifter, som 
ha förstörts under århundradenas 
lopp, så få vi ett intryck av det im0 

posanta arbete, som medeltiden 
härutinnan har åstadkommit (s. 
62). I våra dagar föreligger en så 
rik historia av bibeln på moders
målet (inom katolska Kyrkan), att 
det icke kan vara tal om ett bruk 
av Vulgata, som utesluter lekmän
nen. Den protestantiska teologin 
gör det särskilt heder, att just den 
spelat en framträdande roll, när 
det gällde att samla detta väldiga 
material, av vilket dess motståndare 
så bekvämt kunna smida sig va
pen (s. 64). Vi måste tillstå det: 



medeltiden besatt en överraskande 
stor, högst aktningsbjudande bibel
kunskap, som i flera avseenden 
kunde komma vår tid att blygas» 
(s. 73). I samma riktning uttalade 
sig professor F. Kropatschek (Das 
Schriftprinzip der lutherischen 
Kirche I (1904) s. 163): ))Tager man 
allt i betraktande, så kan man i 
själva verket icke mera fortsätta att 
på det gamla polemiska sättet på
stå, att bibeln var en för både teo
loger och lekmän obekant bok. Ju 
mer man sysselsätter sig med me
deltiden, desto mer smälter denna 
gamla legend bort, vars bibehållan -
de jag icke ens tycker mig kunna 
tillerkänna någon praktisk nytta.» 
)>Oerhört mycket flitigare än man 
förut menat har under medeltiden 
arbetats på bibelns översättande.)) 

Genom engelsmannen A. Copin
ger, fransmännen L. Delisle och 
Marie Pellechet och den tyske ve
tenskapsmannen W. Walther, vilka 
bedrivit specialforskningar på om
rådet, ha vi munera väl reda på de 
tryckta bibelupplagor, som utgivits 
mellan 1450 och 1520. Dessa· år
tionden komma ju omedelbart före 
Luthers uppträdande och utgöra 
även den första perioden efter bok
tryckarkonstens uppfinning. Under 
denna tid blevo, som Franz Falk i 
sitt ovannämnda verk (s. 24) kort 
sammanfattar forskningens resul
tat, icke mindre än 156 latinska 
bibelupplagor utgivna från trycket. 
Därtill komma även under samma 
tid ett vackert antal översättningar 
av hela bibeln, nämligen 17 tyska, 
11 italienska, 10 franska, 2 tjecki
ska, 1 limusinisk, 1 belgisk och 1 
rysk, alltså inalles (utom de be
kanta 6 hebreiska upplagorna) 199 
upplagor av hela bibeln - i san
ning tillräckligt för västerlandets 
folk! 

Men, frågar man kanske nu, hur 
sörjde man därvid för folket? Och 
hur mycket var bibeln spridd och 
använd utanför de egentliga fack
mannakretsarna i olika samhälls
klasser? Redan om den store på
ven Innocentius III:s tid (1198-
1216) kunde historikern Friedrich 
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von Hurter skriva (IV, 469): >)Den 
som ännu kan leva i den gamla 
vanföreställningen, att den heliga 
skrift till och med för prästerna, 
var en obekant bok, han måtte al
drig någonsin ha kastat så mycket 
som en blick i något större eller 
mindre verk från denna tid, som 
behandlar en teologisk fråga, han 
kan icke hava läst någon av de pre
dikningar från delta skede, som. 
ännu äro bibehållna, han tycks icke 
veta något om de många utlägg
ningarna av bibelns olika böcker 
från den tiden och synes icke· ha 
varit i tillfälle att få reda på, hur 
noga man då var, att till och med 
nunneklostrens invånCll'innor under 
loppet av ett år en gång måste ha 
läst igenom hela den heliga skrift,)) 
Sålunda förblev det emellertd ock
så under de följande århundradena. 
Med häpnad betrakta vi i de stora 
bibliotekens samlingar praktexem
plar av bibeln med deras härliga 
miniatyrer; på sitt färgglänsande 
språk tala de om det oerhörda vär
de, som medeltiden satte på böcker
nas bok. Bibeln var i furstars och 
furstinnors händer, lästes flitigt av 
präster och ordensmän. Också de 
fromma nunnorna, vilka väl att 
märka icke så sällan förstodo latin, 
läste ivrigt i bibeln, ty det betrak
tades som en ära för deras kloster 
att ha en bibel i sin ägo och kunna 
ställa denna på hedersplatsen i bok
samlingen. Att också den förmög
na borgarklassen icke hade mindre 
intresse för den heliga skrift, det 
ser man tydligen av de donationer 
och stiftelser, som kommo ur dess 
kretsar. Det fattigare folket där
emot ägde den heliga skrift i ut
drag, då det ställde sig allt för dyrt 
att skaffa sig en hel bibel. H. Gri
sar (Luther III 445) ger med föl
jande ord en kort sammanfattning 
av vad Franz Falk bevisat: )>Sär
skilt voro Davids psalmer och po
stillorna allmänt spridda, och bägge 
spelade de en viktig roll i medel
tidens religiösa liv. Psaltaren eller 
den tyska översättningen av bibelns 
150 psalmer var både läro- och bön
bok för präster och lekmän ... Man 



finner den i 22 översättningar från 
medeltiden och de beträffande tryc
ken stamma ända från 1470-talet 
och fram till 1500-talets andra år
tionde. Postillan var samlingen av 
de för söndagen föreskrivna lä.se
styckena ur det gamla och det nya 
testamentet. För folket var denna 
samling tillräcklig och bjöd det en 
läsning, som både var nyttig och 
envar välbekant genom de vid guds
tjänsten övliga förklaringarna. Bok
tryckerikonsten tog ju också strax 
hand om detta slag av lektyr. För 
närvarande kan man påvisa icke 
mindre än 103 tyska tryckta upp
lagor av olika postillor även kalla
de plenarier, som utgivits under 
detta tidsskede. » 

Att sålunda först doktor M. 
Luther har hämtat fram bibeln 
under bänken, är blott en historie
fabel, som de ovan anförda resul
taten av den moderna forskningen 
nogsamt bevisa. Det hedrar vår 
tids protestantiska lärda, att de 
själva grundligt hava gjort rent hus 
med densamma. 

II. 
Efter denna mer historiska åter

blick kunna vi vända oss till den 
nuvarande tiden och uppställa frå
gan: Hur förhåller sig i vår tid det 
kyrkliga läroämbetet till utgivande, 
spridning och läsning av bibeln på 
modersmålet? 

Den kyrkliga läromyndighetens 
ställning kunde preciseras sålunda: 
Upplagor av hela den heliga skrift 
måste· innehålla alla det gamla och 
det nya testamentets böcker, vilka 
den katolska Kyrkan har antagit 
såsom heliga d. v. s. kanoniska och 
av Gud ingivna böcker. Förden
skull äro bibelupplagor som exem
pelvis spridas av protestantiska bi
be�sällskap av Kyrkan förbjudna 
för katolikernas bruk icke endast 
därför att dessa på flera olika stäl
len erbjuda en bristfällig, felaktig 
eller rent missvisande översättning, 
utan redan därför att icke alla de 
av Kyrkan erkända heliga böcker
na finnas medtagna i dem. Men 
däremot både kan och bör katoli
ken läsa de bibelöversättningar, 
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som äro verkställda av katolska 
lärda och som antingen äro god
kända av den apostoliska stolen 
eller äro försedda med förklarande 
anmärkningar och ha tryckts med 
vederbörande biskops fullmakt. 
Ingen förståndig annorledes troende 
skall kunna förebrå den katolska 
Kyrkan för att hon själv vill räcka 
sina barn det gudomliga brödet och 
därför icke tillåter dem att använda 
sig av protestantiska eller israeli
tiska översättningar för sin upp
byggliga läsning av de heliga böc
kerna. Eller brukar man väl i pro
testantiska och judiska familjer 
läsa de katolska översättningarna 
av bibelns böcker? På förträff
liga katolska bibelupplagor är in
gen brist vare sig man vill ha hela 
bibeln eller delar av densamma, 
särskilt nya testamentet. Överallt 
har bibelintresset valmat med ny 
iver, också hos de mindre nationer
na kan man märka en berömvärd 
strävan att sprida den heliga skrift 
bland folket i nya bibelöversättnin
gar, som rätta sig efter den moder
na utvecklingen av deras språk. De 
kyrkliga myndigheterna, i främ
sta rummet påvarna själva, ha iv
rigt uppmuntrat och understött 
dessa strävanden. Då biskop Mar
tini av Florens utgav sin italienska 
bibelöversättning, prisade honom 
påven Pius VI med dessa ord: » Du 
tänker alldeles rätt, när du tror 
dig ha varit skyldig att eftertryck
ligt uppmana de troende att läsa 
de heliga böckerna, ty de äro de 
rikaste källorna, vilka måste vara 
öppna för alla, för att de ur dem 
skola kunna ösa såväl lärans som 
sedernas renhet.» (Se Kirchenlexi
kon 2 II, 742.) 

Ett nytt uppsving fick både stu
diet och spridandet av den heliga 
skrift genom den berömda rund
skrivelsen » Providentissimus Deus » 
av påven Leo XIII. Den gjorde ett 
starkt intryck också på troende pro
testantiska kretsar. Ett vältaligt 
bevis härför ha vi i en skrivelse av 
en anglikan, den bekante fader 
Ignatius, införd i Liverpool-tidnin
gen »Catholic Times»: Må det till-



låtas mig, fastän jag ej är romersk
katolsk kristen, att offentligen be
tyga, med vilken inner,lig glädje 
och tacksamhet och tröst jag har 
tagit del av den påvliga encyklikan 
i edra spalter. Denna storartade, 
oböjliga, modiga trosbekännelse av 
den heliga skrift inför en hel värld 
av falsk vetenskap och otro är helt 
enkelt glänsande. Att vid det nit
tonde århundradets slut alltjämt 
fastslå det som ett faktum, att de 
heliga böckerna ej kunna innehålla 
något oriktigt, emedan de äro skriv
na under den Helige Andes ingivel
se och sålunda äro av Gud själv 
författade, är ensamt det en lysan
de troshandling och måste upp
väcka beundran och tacksamhet 
från alla kristnas sida. Varje pro
testant och anglikan, varje romersk 
katolik och ortodox oriental måste 
tacka Gud för att han har givit på
ven Leo XIU mod till ett så äro
rikt dåd. - - - Ja, bladet har 
verkligen vänt sig. Protestanter av 
alla riktningar, anglikaner icke un
dantagna, nedsätta bibeln och göra 
sitt bästa för att förstöra all tro på 
dess sanning, ...:____ och påven i Rom 
träder fram ,nför världen och skän
ker genom sitt otvetydiga ord nytt 
hopp åt våra hjärtan. - :-- -
Påven hade icke kunnat fullborda 
ett mera storslaget verk vid , det 
nittonde århundradets slut för alla 
dem, som tro på Jesus Kristus och 
älska honom, än denna härliga en
cyklika över skriftens studium, vil
ken han skänkt åt världen och Kyr
kan. » (Hist.-pol. Blätter 113 [1894] 
I. 418.) 

Leo XIII har också gynnat den 
helige Hieronymus' sällskap, vilket 
till sin uppgift just har · spridnin
gen av den heliga skrift (särskilt 
nya testamentet) bland Italiens ka
toliker. Likaledes ha hans båda 
efterträdare Pius X och Benedictus 
XV. (Encykl. »Spiritus Paraclitus » 
n. 19) livligt anbefallt denna för
ening. Vilket värde Pius X till
mätte särskilt spridandet av nya 
testamentet på mod�rsmålet, visade 
han redan som patriark av Vene
dig, där han under de sista tre må-
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naderna av sin ämbetsutövning som 
patriark på egen bekostnad lät ut
dela 5,000 exemplar av den heliga 
boken till sina stiftsbor. Och se
dan uttalade han som påve vid (let 
tillfället, då han anbefallde det 
ovannämnda Sankt Hieronymus
sällskapets verksamhet ( efter Osser
vatore Romano 2 dec. 1903) de 
sköna orden: »Evangeliet är allas 
bok och en bok för alla ; jag har 
själv levat bland folket och vet vad 
det vill ha och vad det behöver. » 
Denna anbefallning upprepar han 
i sitt brev till kardinal Casetta a'v 
den 21 jan. 1907 : »Då vi vilja för
nya allt i Kristus, hysa vi säkert 
ingen varmare önskan än den, att 
våra barn taga för vana att hava 
exemplar av evangelierna i sin ägo, 
icke blott till någorlunda flitig utan 
till och med till daglig läsning, då 
man först och främst av deras be
rättelser kan läi·a på vad sätt just 

· allting kan och måste bliva förnyat 
i Kristus . . . Den allmänna läng
tan att läsa evangelierna, som är en 
frukt av eder ( d. v. s. medlemmar
na av Sankt Hieronymussällskapet) 
iver, skolen I fördenskull ännu 
mera uppelda, i det mängden av 
bibelexemplaren blir allt större, vil
ka aldrig borde bliva utförda utan 
resultat. Detta skall också vara 
nyttigt till att undcmrödja den före
ställningen, att Kyl'lwn skulle sätta 
sig emot, att de heliga skrifterna bli
va lästa på modersmålet eller att 
hon lägger några hinder i vägen för 
en dylik läsning. » Slutligen be
tecknar Pius X i ett brev till Augus
tin Arndt av den 6 maj 1904 den 
nya upplagan av den tyska allioli
ska folkbibeln som ett företag som· 
just vår tid behöver. I detta sam·
manhang fortsätter han med följan
de högst betydelsefulla satser : 
»Men särskilt är det oss välkommet, 

att du med detta ditt arbete har 
gjort det kristna folket en alldeles 
förträfflig tjänst, då efter vad vi 

. hava hört små billighetsupplagor 
längre fram skola utkomma till 
spridni.ng bland folket, vilka inne
hålla hela nya testamentet och de
lar av det gamla. Det ar vår livliga 



önskan, att man ivrigt må under
stödja detta företag, · genom vilket 
en utmärkt hjälp gives till själarnas 
frälsning och gagn i en så högvik
tig sak.» 

Ännu år 1844 måste påven Grego
rius XVI i sin encyklika »Inter 
pr:Pcipuas machinationes» klaga: 
» Man slutar ej upp med att beljuga 
denna Petri stol, då man beskyller 
den för att redan under flera år
hundraden hava hållit folket borta 
från kännedomen om den heliga 
skrift. » Ovanstående framställning 
torde hava visat, både huru oberät
tigat det är att höja dylika ankla
gelser gentemot medeltiden och ti
den före Luther och hur oberätti
gat det är att använda dem på vår 
tid. Kunde det vara möjligt, att 
dessa osanna och orättvisa ankla
gelser ännu alltjämt komma att 
upprepas efte1· Leo XIII:s, Pius X :s, 
och Benedictus XV: s oförtydbara 
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uttalanden? Nej, det är icke möj
ligt, ty envar, som gör anspråk på 
att kallas en bildad man giver gärna 
en klart bevisad sanning rätt. Men 
måtte också påvarnas maningar i 
alla katolska hjärtan finna en 
fruktbar jordmån. Nutidsmänni
skan är i allra största behov av ett 
fördjupande och förinnerligande av 
det religiösa livet. Men Guds ord 
har ännu i det tjugonde århundra
det icke förlorat något av sin gamla 
kraft, som det gömde inom sig un
der den urkristna tiden. Ty » Guds 
ord är liksom en eld och såsom en 
hammare som sönderslår berg» 
(Jer. 23: 29) , och det är »levande 
och verksamt och skarpare än nå
got tveeggat svärd, och det tränger 
igenom, till dess det åtskiljer själ 
och ande, leder och märg, och det 
siktar hjärtats tankar och uppsåt» 
(Ebr. 4: 12 ). 

.J o s e f  L i n d  e r. 

BIBELNS STUDIUM I BIBELNS LAND. 
Från pater Mal'ie-Joseplz Lagrange, rek

tor vid Ecole biblique i Jerusalem och ett 
av den moderna katolska bibelforsknin
gens största namn, h[!.r Credo fått mot
taga följande djupa och intressanta reflek
tioner över fördelen att kunna studera 
den heliga skrift i bibelns eget land. Den 
vördade vetenskapsmannen uttalar i en 
medföljande skrivelse sin glädje över 
Credos verksamhet i den kalla, från det 
kristna kulturlivets ljus- och värmekällor 
så avlägsna Norden - en verksamhet till 
försvar för bibelns oförkränkbara aukto
ritet ej mindre än för Kyrkans. 

Credo har bett mig angiva några 
skäl, vilka särskilt tala för det stu
dium av den heliga skrift i bibelns 
eget land, som vi kunna bedriva 
i vår Bibliska Högskola här i Jeru
salem. Jag vill nu i kort samman
fattning framdraga några av dessa. 

Den heliga skrift har visserligen 
Gud själv till författare, men det 
har behagat honom att använda sig 
av människor som redskap för att 
nedskriva den. Guds tanke har 
sålunda måst brytas genom män
niskors ande och hjärta, innan den 
nått fram till andra människor. Där-

I 
av följer som Leo XIII:s encyklika 
>> Providentissimus Deus >> lär oss, 
att bibelns auktoritet är oemotsäg
lig, emedan den är skriven av Gud 
själv, men att den uttrycker sig på 
människornas sätt, »humano more» .  

Därav följer ävenledes, att allt 
som kan skänka oss upplysning 
om detta »människornas sätt», vare 
sig det är filosofi eller historia, 
samtidigt hjälper oss att intränga i 
de gudomliga tankarna själva. Här 
måste vi tillägga, att Gud har be
hagat giva sin uppebarelse en hi
storisk form, vilken sammanfaller 
med människosläktets egen historia. 
Vissa av bibelns böcker äro visser
ligen till formen rent undervisande, 
men de äro ej avfattade som en 
samling abstrakta formler. På re
ligionens område har ald�ig någon
sin den abstrakta formeln utövat 
något fruktbärande inflytande på 
folket. De didaktiska böckerna 
själva bära sin tids prägel, de äro 
intimt förbundna med de omstän-



digheter, under vilka de blevo för
fattade, och höra därigenom också 
historien till. Historien har sålun
da en oerhörd betydelse för bibelns 
tolkning under teologiens ledning, 
som låter oss se den heliga boken i 
trons ljus. Detta ha de kristna exe
geterna alltid förstått ; de ha stän
digt omsorgsfullt begagnat sig av de 
historiska hjälpmedel, som deras 
samtid kunde bjuda. Men kunna hi
storiens domar någonsin bliva defi
nitiva? En lärd professor, som äg
nat antiken ett lidelsefullt studium, 
ber oss se den historiska forslmin-
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täck.ter givit oss en till stor del ny 
grekernas historia.» (L'histoire et 
I'archeologie par Maurice Holleaux 
[1888] .) 

Om det förhåller sig så med gre
kerna, vars hjältedåd och ogärnin
gar vi likväl trodde oss med full
komlig säkerhet känna till, vad 
skall man då säga om de underbara 
upptäckter, som man har lyckats 
göra i Orienten? Egypten har röjt 
sina hemligheter, de oändliga regi
stren ur dess tempel, dess papyrus
rullar äro uttydda. Den antika tan
ken undandrager sig alltjämt våra 

Den Bibliska Högskolan och Dominikanerklostret i Jernsalem. 

gen sådan den verkligen är: » V ack
lande, tvekande, nästan hejdad ,;id 
varje steg på en väg, som är spär
rad av hinder och fylld med otaliga 
svårigheter, snubblande mellan tvi
vel och villfarelse. strävar den dock 
framåt ständigt på väg. Den van
drar framåt, lockad av okända ho
risonter, utan att fälla modet av fel
steg och vägens många krökningar. 
Den vilar sig blott för att hämta ny 
näring och utsträcker så i ordets 
alla bemärkelser med oövervinne
lig iver sitt äregiriga och långsam
ma erövringsarbete. )) Och samme 
vetenskapsman tillägger: » Under de 
sista tjugo åren ha arkeologins upp-

spanande blickar, beslöjad och 
ofattlig, men antikens språk är oss 
åtminstone bekant. I den semitiska 
världen äro de precisa och veten
skapliga assyrierna mera tacksam
ma föremål för ett vetenskapligt 
studium. Man kunde uppsätta en 
förteckning på deras kunskaper och 
nästan alla deras ideer ; på samtliga 
punkter är deras tankevärld besläk
tad med Israels. Det utvalda fol
kets grannar, fenicier, natabeer, 
arameer, tala icke mycket om det
samma, men deras inskrifter göra 
det möjligt för oss att intränga i 
judafolkets ande. 

Detta historieforskningens all-



männa framåtskridande, vid vilket 
det är fullkomligt onödigt att läng
re uppehålla sig. står sålunda i stor 
tacksamhetsskuld till andra veten
skapers framsteg. De gamla språ
ken äro bättre kända, man har lyc
kats uttyda flera inskrifters inne
håll, man har kartlagt länderna, 
man har studerat de gamla sederna 
både i de konstfulla minnesmärke
na och i Orientens seder och bruk 
i våra dagar. Fyra ting: språk
vetenskap och epigrafik (inskrifts
kännedom), geografi och arkeologi 
äro särskilt nödvändiga för dem, 
som sträva efter ,att förverkliga 
denna historiens förnyelse, som må
ste bliva till nytta för bibeln. Var
för är det då särskilt fördelaktigt 
att studera allt detta i bibelns eget 
land? 

Det är sant, att man också i Eu
ropa kan lära sig både Orientens 
sp1·åk och arkeologi. Men fullkom
ligt förtrogen med ett språk blir 
man blott, då man har tillfälle att 
tala det och får höra det i dagligt 
bruk av dem, som ha lärt det av sin 
moder. En av Tysklands mest an
sedda forskare försäkrar, att man 
för att kunna arabiska m·åste vara 
förtrogen med kameldrivare11s va
nor in i minsta detalj. Alla stora 
orientalisters dröm är att en gång 
få se Orienten med egna ögon . .  

Genom en underlig ödets �nord
ning användes ännu i Palestina 
grekiska, det nya testamentets 
språk, och då man hör arabiska 
talas, märker man snart, att om 
också många ord äro olika de he
breiska, andan i de båda språken 
likväl är densamma. På fellahns och 
beduinens läppar kan man alltjämt 
möta samma bilder och tankar, 
som en gång gåvo näring åt juda
folkets intellektuella liv. Ett sätt 
att vara, som icke kan fångas i 
ord, hastiga intryck, ögonens hem
lighetsfulla språk uppenbara små
ningom. för den intresserade betrak
taren \denna Orientens ande, som 
är . så olika vår ; utan allt detta 
skulle språket vara dött, och ett 
dött språk lär man sig aldrig kän
na fullkomligt. Som Seneca säger 
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är språket liksom en "spegel av 
livet» . 

Vad inskl'ifterna angår, är det 
sant, att man kan studera dem be
kvämare i Europas museer och 
samlingar. Men kan man icke 
också ha samlingar här i Palestina, 
och bör man avstå från att finna 
nya inskrifter? Hebreerna ha vis
serligen icke gjort sina minnesmär
ken till lika många skrivna sidor, 
men de ha dock efterlämnat märk
liga ting också i inskriptionsväg. 
Mesa-pelaren, Siloa-inskriften, ste
nen från Tell el Hessy äro 
underbara upptäckter, som bevisa, 
att den som söker han finner. Ja, 
i den gamla marken måste man 
söka, men för att utgrävningar sko
la ha något resultat måste de vara 
ledda av män, som äro acklimati
serade i landet och förtrogna med 
dess seder. Icke ens på detta forsk
ningsområde borde katolikerna låta 
andra få försteget. 

Om geografiem och topografiens 
betydelse för förståelsen - av histo
rien behöva vi väl slutligen icke 
mycket orda. Numera skulle ingen 
forskare vara villig att skriva en 
skildring av händelser, vars skåde
plats han icke själv har sett. Snart 
kommer likaledes ingen att vilja 
förklara bibeln, som icke har besökt 
det Heliga Landet. Men det är icke 
nog med en hastig genomresa. För 
att lösa det minsta problem angå
ende en biblisk orts nuvarande be
lägenhet måste man ofta återvända 
till samma plats, kontrollera den 
eria uppgiften genom den andra, 
försäkra sig om man från den ena 
platsen kan se en annan, gruppera 
de olika elementen, som iclrn ens 
den mest noggranna · uppmärksam -
het alltid förmår på en enda gång
uppfatta. 

Och om man · också kan göra 
alla dessa studier utanför Palestina 
med tillhjälp av böcker och kartor, 
stick och fotografier, så återstår 
likväl alltjämt något, som man blott 
här kan få grepp om, och det är 
detta helhetsintl'yck, som liksom är 
historikerns mens divinior. Utan 
en omsorgsfull förberedelse finner 



man i det Heliga Landet ingenting 
annat än flyktiga intryck och 
snabbt övergående sensationer. Hi
storikern måste länge göra de gam
las tankevärld till föremål för sitt 
studium, han måste åter samman
sätta deras liv genom att med ar
keologiens hjälp konstruera fram 
alla enskildheter ur detsamma, åter
förena detaljerna genom noggran
na metoder och exakta iakttagelser. 
Sedan kan han hängiva sig åt vad 
Paul Bourget kallar för det histo
riska förnimmandet och vilket man 
i det Heliga Landet kunde känna 
sig frestad att kalla den historiska 
extasen. 

Utan förberedande detaljstudier är 
denna förnimmelse, som griper det 
förflutna och gör det åter levande, 
blott en dröm och en synvilla; för 
den lärde däremot är den ingen 
fantasiskapelse utan en verklighets
syn. Men dessa skuggor kunna 
frambesvärjas, de döda kunna åter 
väckas till liv endast på de platser, 
där de ha levat och där de nu 
sova sin sista sömn. » Man blir 
grek » ,  brukade Albert Dumont 
säga, » först när man har sett Egi
nabukten » .  På liknande sätt tänk
te redan den heliga Hieronymus: 
»Liksom man bättre förstår Grek

lands historia, då man får se 
Athen . .  :, sammalunda skall man 
klarare kunna se - det är här tal 
om en förnimmelse ( 'intuebitur' } -
den heliga skrift, sedan man med 
egna ögon . har sett Judeen och 
funnit minnet av dess gamla städer, 
antingen dessa äro bibehållna eller 
de ha förändrat namn.» 

Häremot kan man icke invända, 
att denna metod berövar uppenba
relsen dess övernaturliga karaktär 
genom att så starkt betona dess 
historiska betingelser. Gud uppen
barar skriftens hemligheter för 
vem det honom behagar, men vi 
människor, som måste underkasta 
oss mödor för att förtjäna ljuset, 
vi måste framförallt återinsätta 
uppenbarelsen i den historiska ram, 
där Gud har insatt den för att se
dan få känna dess gudomliga smak. 
Det arbete som vi härvid ägna oss 
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åt är ju blott förberedande, men 
det är i vanliga fall nödvändigh 
Skulptören, som med sina hammar
slag bearbetar marmorn, framkal
lar därigenom ändringar blott i 
statyns råmaterial, men likväl kom
mer han samtidigt själen att små
ningom framträda i dess anletsdrag, 
där livet uppenbarar sig. 

Det är på samma sätt historikern 
framför sina spanande ögon fram
kallar bilderna av de gamla folken 
det ena efter det andra, det är icke 
dessa, som hava skänkt världen de 
gudomliga mysterierna. Det är icke 
den semitiska folksjälen, som är 
materialistisk, andefattig och tri
vial, ofta säker i sina beräkningar 
men aldrig - icke ens vid veten
skaplig forskning - glömsk av 
ögonblickets njutning och vinst. 
Nej, det är icke semiten, som har 
skapat idealens religion, den heli
ga dårskapen, som offrar detta li
vets goda för evigheten. 

Sammalunda ser också histori
kern in i de gamla grekernas psyke 
med alla dess fel, såsom de samman
fattas av en redan citerad forskare, 
som är intagen av deras snille: 
»själens trånghet, hjärtats torrhet, 

medelmåttig moralisk känsla, oför
bätterlig vårdslöshet, ofruktbart 
skrävel. » Nej, det är icke gre
ken, som har skapat kärlekens re
ligion. Det har Jesus och ingen 
annan gjort, han, vars bild man 
återfinner i evangeliets skildringar, 
där han sitter och vilar mot afto
nen, sedan vi ha sökt efter hans 
spår på de kullar, över vilka han 
har vandrat. Sålunda kan man vid 
Nablus, inedan man lyssnar till bull
ret från staden, som tyckes vakna 
under natten efter dagens nedtyn
gande timmar, tro sig se den gudom
lige vandringsmannen bortom de 
balsamiska citronträden och de fan
tastiska nopalbuskarna, där han 
sitter vid sin stamfader Jakobs 
brunn. Och hela naturen runt om
kring upprepar '.det ord som den 
har förnummit, men som männi
skan har glömt: Frälsningen kom
mer från judarna, men den tiden 
skall komma, då sanna tillbedjare 



skola tillbedja Fadern i anda och 
sanning. 
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Det är dessa ord, som citronträ
den och nopalbuskarna utandas, 
som ljuda från den mark, som har 
sett sin Gud i köttet, bergen darra 
och kullarna äro överklädda med 
ljus. Sålunda komma alla vetenska
per och forskningar och bedja att · 
få: dricka av det levande vattnet, i 
det de böja sig ned för Jesu fötter. 

Men vem kan bestämma den tim
ma, då detta ljus som en plötslig 
inspiration genomtränger själen, då 
det ju blott kan komma som ett re
sultat av trägna studier och betrak
telser i förening? Jerusalems ojäm
förliga företräde är det att kunna 
giva tillfälle till en tillräcklig sum
ma teoretiska studier, vilka ständigt 
äro badade i elen instinktiva klar
het, som kommer från den atmo-

. sfär, vari man lever. Den främsta 
fördelen av att kunna studera vid 
ett speciellt bibelinstitut i bibelns 
eget land är elen att allt vad man 
dagligen ser, bidrager till att man 
bättre förstår vad man studerar, det 
.är att rikta alla krafter mot samma 
mål. 

Får man icke i vår tid ofta höra 
klagan över krafternas sp1ittring? 
V ar dag som går utvidgar ju det 
fält som bibelforskaren måste kun
na överblicka. Man förebrår den 
ene forskaren att han är okunnig 
om naturvetenskapernas senaste 
landvinningar, den andre att han 
icke är språkman. Tanken saknar 
auktoritet utan nödtvungna detalj
studier, som hota att förminska 
densamma. I det Heliga Landet 
höjer den sig åter oavbrutet upp till 
gudomliga ting på den hemlighets
fulla stege, på vilken både gamla 

och nya testamentets änglar och 
helgon stiga upp och ned. 

För den lyckliga utvecklingen av 
det studium av den heliga skrift, 
som vi här bedriva i bibelns eget 
land, kunna vi således hava de bästa 
framtidsförhoppningar. Den välsig
nelse som vi i begynnelsen av vårt 
arbete fingo mottaga av den Helige 
Fadern, har också på hela verksam
heten tryckt den gudomliga välsig
nelsens sigill. Är icke påven för öv
rigt den högste ledaren av allt bibel
studium. Det är ju Kyrkan, som det 
tillkommer att undervisa oss om 
Skriftens rätta förståelse till män
niskornas frälsning. De lokala stu
dierna kunna uppnå sitt mål, endast 
då de bedrivas i hennes anda, un
der hennes ledning och innanför de 
gränser, som äro utstakade av 
henne. 

De bibliska studierna böra i 
själva verket framför allt vara teo
logiska. Det är detta, som elen he
lige Dominicus' orden på det mest 
iögonenfallande sätt har velat ut
trycka genom sin åtgärd att förbin
da vår bibliska skol.a i Jerusalem 
med ett Sankt Thomas Collegium, 
vars studenter kunna taga de teo
logiska graderna liksom vid vårt 
romerska kolleg. Dock är här i 
Sankt Stefans Kloster egentligen 
blott en högskola, men det är en 
teologisk skola i den mening, som 
medeltiden inlade i -detta ord, under 
skolastikens mest blomstrande pe
riod, då bibeln vid de olika univer
siteten, som pater Denifle (Revue 
Thomiste, april 1894) så klart har 
påvisat, var forskningens alfa och 
omega, studenternas käraste bok 
liksom professorernas. 

M a r  i e-J o s e p h L a g  r a n g e. 
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ABBE CAMILLE COSTA DE 
BEAUREGARD. 

(Forts. från föreg. nr.) . 

Så kom den svåra tid, då lagen i 
Frankrike exilerade alla de religiö
sa ordnarne. Abbe Costa skrev till 
Vincent de Paul-systrarnas gene
ral och bad honom om tillåtelse att 
få sörja för de systrars framtid som 
befunno sig på le Bocage. Emeller
tid undgingo de den stränga lagens 
utövande. I hela trakten voro de 
älskade och ärade av alla, till och 
med av sådana, som inte alls dela
de deras religiösa övertygelse. Man 
tillät dem stanna och de fingo allt
så fortfarande fortsätta med att 
uppoffra sig själv för att sköta om 
de övergivna, fattiga små barnen, 
undervisa och roa dem, och i sjuk
domstiden vaka över dem och 
ibland sätta livet till för att rädda 
dem från döden. Men oaktat många 
utmärkta medhjälpare, var och för
blev dock abbe de Costa själv den 
kraft som satte liv i det hela. Lik
som alltid där ett snille är medel
punkten spridde sig värme och 
ljus från hans mäktiga personlighet 
ut till hela företaget. 

Inte alla förstodo hans geniala 
natur. Det är ju inte underligt, att 
det mera trångbröstade har en viss 
förskräckelse för det vitt omfattan
de och att det konventionella inte 
kan uppfatta det starkt personliga. 
Så har det alltid varit och skall all
tid förbli. Några förebrådde ho
nom, att han skämde bort barnen. 

Han kunde till och med taga de
ras parti emot systrarna (barnens 
lärarinnor). Men han lät sig det 
inte bekomma. Saken var den, att 
han förstod barnen bättre än nå
gon, och därför var han inte små
aktig i sina anmärkningar emot 
deras ofullkomligheter. Själv hade 
han intet emot att barnen lekte och 
rasade omkring honom. Till och 
med när han var sjuk och de lar
made i rummen över hans huvud, 
sade han till dem som ville tysta 
dem: »Nej, visst inte. Jag tycker 
mycket mera om att höra dem väs
nas. De äro åtminstone inte sjuka. » 

Det fanns också människor som 
tyckte att abbe de Costa roade bar
nen allt för mycket. Men han sva
rade att minnet av allt det roliga 
och vackra man har upplevat på 
den plats där man blivit uppfostrad, 
är just det som särskilt knyter ens 
erinran vid det förgångna. Så var 
det med hans egna minnen från 
Brugelette och han fortsatte med 
sina långa utfärder med barnen i 
Savoyens härliga natur. 

Vid de stora festerna hade han 
arrangerat en teater, där barnen 
spelade, fyrtio till femtio i stöten, 
framställande julens och påskens 
mysterier, Jeanne D'Arc's liv och 
andra stora och heliga ämnen. 
Vid dessa tillfällen hade han an
ledning till att använda sin konst
närliga begåvning. Han var out
tröttlig som regissör, dekoratör och 
instruktör. Också blev resultatet 
av hans ansträngningar ofta nå
got mycket vackert. 

En av åskådarne yttrade en gång : 
·»En konstnär är ju egentligen 

något obetydligt i jämförelse med 
ett helgon, men liksom hos Fra 
Angelico, är det sällsynt och lyck
ligt att i samma mån finna konsten 
och heligheten förenade. » 

En av dem som inte såg gillande 
på, att han offrade hela sitt liv för 
sina skyddslingar var hans egen 
mor. I ängslan över hans mycket 
klena hälsa bad hon honom flera 
gånger följa henne när hon på vint
rarna gjorde resor till södern och 
länge uppehöll sig vid medelhavet 
eller i Pyreneerna. 

Dessa resor var för honom en 
svår prövning, emedan de skilde . 
honom från hans älskade foster
barn. Men småningom insåg mar
kisinnan de Costa, att lika öm och 
lydig han alltid förblev som son, 
lika orubblig fast förblev han i sitt 
beslut att aldrig övergiva sitt 
skyddshem för de fattigas barn. 
Hon hjälpte honom därför genom 
rikliga penningbidrag att utföra 
många nyttiga förbättringar i le 



Bocage under årens lopp. Och 
hon hade också den lyckan att 
slutligen få dö i hans armar. 

Till att börja med hade abbe de 
Costa tänkt sig, att endast behålla 
barnen till deras första Heliga kom
munion och sedan söka dem lämp
liga anställningar. 

Men ju längre han sysselsatte sig 
ined de små, desto omöjligare före
föll det honom att kunna skilja sig 
ifrån dem vid så unga år, just då 
de skulle börja livet ute i världen 
då frestelser av alla slag och från 
alla håll, strömmade in på dem. 

Därför menade han, att det bästa 
som. kunde skydda dem skulle vara 
ett arbete i marken i den friska luf
ten, med himlen över sig. 

För detta ändamål inköpte han ett 
ganska betydande jordområde nära 
staden och installerade sig där på 
la Vilette med de äldste barnen, me
dan abbe Chenal övertog hans egen 
plats på le Bocage. 

Nu började ett nytt liv för honom. 
Från tidiga morgonen, då han vädc
te ungdomarna kl. 4, arbetades 
strängt hela dagen. När kvällen 
kom, ville man ändå ogärna gå till 
sängs, ty då kom den lyckliga tim
man då abbe de Costa underhöll 
och roade dem alla. Antingen spe
lade han för dem, eller talade om 
historier, som hans dramatiska ta
lang gjorde så sällsynt levande. In
gen hade en aning om hur ofta han 
var sjuk, till och med mycket sjuk, 
och därtill marterad av andlig ned
sättning och strider av alla slag, 
medan han ingav de unga glädje 
och livsmod. 

Om söndagen gingo alla till le Bo
cage där man samlades till guds
tjänsten som en stor familj. 

Detta lyckliga arbetsliv för bar
nen på la Vilette räckte tio år. Då 
dog ab:be Chenal och ahbe de Costa 
måste återvända till le Bocage. 

Under hela hans liv inverkade 
hans geniala natur på ett mäktigt, 
medryckande sätt på denna mängd 
av olikartade barn. Han kom alltid 
i nära samband med var och en. 
Envar hade sin dag och sin timme 
då de träffade honom ensam, och 
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då hela hans . uppmärksamhet var 
. vänd till den han hade framför sig. 

»Att mildra genom mildhet »,  var 
�n av hans gi·undsatser. En annan 
»att respektera dem lika mycket 
som att älska dem».  Alla hade de 
också för honom den mest kärleks
fulla vördnad, liksom de ansågo 
hans förmåga att genomskåda och 
förstå dem, nästan för något över
naturligt. Ett av de stridiga barnen 
sade om honom: 

»När 'le pere' ser på mej tycker 
jag det är som om jag biktade mig 
för honom. » Emellertid kan man ju 
föreställa sig, att bland de tusentals 
barn som år efter å1: hade sitt hem 
i le Bocage, skulle det finnas flera, 
ja kanske många, som det var svårt 
att få bukt på. 

Medan de ännu voro små, kunde 
deras egenheter och skälmstycken 
förefalla roliga, men så småningom 
utvecklade sig deras dåliga anlag 
och mindre goda egenskaper, till 
dess den farliga åldern kom, då de 
från barn blevo unga män som 
längtade ut i världen. 

De rebelliska naturerna kunde 
inte invänta dagen, då de skulle 
lämna hemmet. Det hände, att de 
hegingo ett eller annat svårt fel för 
att bli relegerade, vilket abbe de 
Costa endast lät ske sedan alla för
sök till att väcka ånger och bätt
ring hos dem hade strandat. 

Hans bittraste ögonblick var, när 
ett av hans . barn sålunda gick bort 
från hemmet, utan tack, ibland utan 
farväl. Men han gav aldrig en före
bråelse. Om han hatade det onda, 
så kunde han aldrig upphöra att 
älska dem, som hade gjort det. 
Han sade i sitt hjärta som Kristus 
sade till ett helgon som frågade ho
nom, hur han skulle kunna visa sin 
tacksamhet. »Giv mig dina synder, 
på det att jag måtte kunna förlåta 
dig ännu en gång!» 

Också hände det ofta, att en 
av dessa ungdomar, som �·ymt från 
hemmet, återvände som den förlo
rade sonen efter att ha smakat på 
frihetens beska frukter. Vid såda
na tillfällen ångrade abbe de Costa, 
att han själv skrivit så stränga reg-



ler för ett återupptagande i hem
met; han bönföll sina medhjälpare 
om tillgivelse för syndaren. En ay 
lärarne sade om honom » Hans röst 
var så bönfallande, att fast jag hade 
bestämt att säga nej, måste jag säga 
ja». Det blev heller inte svårt för 
de ångrande att återvända. Abbe 
de Costa sade till de andra barnen: 
»Jag bringar er tillbaka en av edra 
kamrater, som har lidit mycket. Ni 
skall vara dubbelt så goda emot ho
nom som förut, för att få honom 
att glömma.» 

»Att älska» var det han alltid 
återkom till, att avväpna de mest re
belliska själar genom kärlek. »Förr 
eller senare skall kärleken segra. 
Den har alltid segrat», sade han 
förtroendefullt. 

Men också avskedet från de gos
sar som i rätt tid lämnade hemmet, 
var en svår stund för honom. Det 
var ju en far som skulle skiljas från 
Ptt av sina barn. Han gjorde alltid 
sitt bästa för att skaffa dem ett ar
bete som passade dem, samt goda, 
pålitliga husbönder. Men dessa voro 
ändå alltid främmande, och intet 
kunde ersätta dem hemmets vär
nande atmosfär. Vad som mest av 
allt tröstade och stärkte de unga 
männen, var abbe de Costas brev. 
De inskränkte sig icke till brevkort, 
inte heller tyckte han om att skriva 
med maskin. Det var långa utförli
ga brev, fulla av uppmuntran och 
tröst, glada och intressanta, ägnade 
att ingjuta mod och förhoppning i 
ett ungt hjärta. Ofta måste abbe 
de Costa taga natten till hjälp för 
att hinna skriva denna massa brev 
som man väntade så längtansfullt 
efter. Antalet av barnen som kom
mit ut i världen, växte för varje år, 
men abbe de Costa mindes dem alla, 
deras namn och karaktär, deras 
ställning och yttre förhållanden, 
antingen de hade blivit kvar i 
Frankrike, eller voro långt borta i 
Amerika eller Afrika. 

Ibland förde militärtjänsten gos
sarna hem nära Chambery. Då 
kunde de deltaga i årets fester. 
Påsk eller Jul firade de i ett lyck
ligt återseende i hemmet på le Bo-

71 

cage. Och så kom den stund då de 
tänkte gifta sig. Även vid detta av
görande skifte i deras liv var abbe 
de Costa dem behjälplig. Ja, han 
fick till och med ibland skriva friar
brevet för att göra mera intryck på 
föräldrarna. 

Och sedan blev det en ny familj 
som ingick i de Costas · intressen. De 
unga fruarna besökte le Bocage, 
som de redan kände noga från sina 
mäns beskrivningar, och när det 
kom små barn i familjen, skickades 
deras porträtt till de Costa som sam
lade alla i ett stort album, , där var 
och en hade sin egen sida. 

Mer och mer utvidgades hans 
stora familj, och man kan med san
ning säga om honom som Joinaille 
säger om St. Louis : »Han älskade 
sitt folk med en häftig kärlek.» 
Liksom alla stora andar vilka ut
rätta något verkligt, förstod och 
kände de Costa inte sin egen stor
het. Han yttrade sålunda: » Vad 
mitt eget arbete angår, så är det en
dast obetydligt, egentligen ingenting 
alls. Jag har blott helt enkelt varit 
vittne till allt dei goda, so1n skedde 
omkring mig. Jag får vara glad 
om icke mina försummelser och 
min lojhet har hindrat nådens verk
ningar.» 

Därför hade han också en absolut 
skräck för alla utmärkelser och för 
att väcka uppmärksamhet. Hans 
liv var så fullkomligt upptaget av 
hans verksamhet, att det inte fanns 
plats för hans personlighet. 

»Allt här tillhör mina barn» sade 
han ofta »liksom jag själv tillhör 
dem.» 

Av hans dagböcker ser man hur 
mycket han har lidit, kroppsligen 
och andligen. Hans lel�amliga 
smärtor tilltogo mer och mer, och 
hans sömnlösa nätter och ansträn
gande arbetsdagar gjorde livet för 
honom till en ständig kamp, vars 
våldsamhet han inte anförtrodde 
någon. För sin omgivning föreföll 
han alltid som den friska, upp
muntrande, vars blotta närvaro 
bragte liv och glädje överallt. 

Man kan förstå, att hela hans 
storartade, uppoffrande liv, icke 



skulle uppfattas av alla. Många 
hårda domar slungades emot ho
nom, mycket förtal av elaka tun
gor. M_an beklagade barnen, som 
voro »inspärrade» i le Bocage och 
förklarade att de Costas hem, där 
de äldre arbetade i jorden, var an
lagt på beräkning för honom själv, 
då han därigenom kunde skaffa sig 
arbetare utan lön. Och inte blott 
utomstående gjorde honom all möj. 
lig orätt, även föräldrarna till barn 
som han vårdade, gjorde honom 
många sorger. 

Det hände att en liten gosse plöts
ligt blev sjuk i strypsjuka, och dog 
innan hans far hann komma. De 
Costa led själv som en mor vid sitt 
barns död, men han blev inte spa
rad för hårda förebråelser av den 
upprörda fadern, som anklagade 
honom för att ha tagit livet av 
hans barn genom sin likgiltighet 
och kallade honom ovärdig att 
vaka över de små. 

!synnerhet vid sådana tillfällen 
visade de Costa den fromma vis
dom han var i besittning av. )) Stac
kars fader, )) sade han deltagande. 
))Han är i sin rätt, då han bannar 
mig, eftersom han tror mig skyl
dig. » 

Han kom verkligen så långt, att 
han kunde övervinna all smärta, 
som personliga förolämpningar och 
orättvisor vållade honom. 

)) Om man får tack för det smula 
gott man gör, är det mindre värb, 
sade han. 

)) Välsignad vare den, som utan 
att veta det hjälper en, att taga bort 
all själviskheten i ens arbete. )) 

Hans livs största lidande var den 
antikyrkliga, antikristna rörelse 
som började breda ut sig i Frank
rike, då religionen togs bort från 
statens skolor, och överallt kongre
gationer och kristliga skyddshem 
förföljdes och upphävdes. ))De 
stackars små, )) sade han om sina 
barn. )) Jag måste gråta när jag 
tänker på de usla lagar som hota 
deras eviga framtid. Jag tycker mig 
återförd till Herodes dagar, där ett 
nytt barnamord förberedes i mörk
ret. » 
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Då han nått sitt 65 år, hemsöktes 
han av ett tärande tvivel. Han bör
jade frukta att han inte gjort sitt 
arbete bra · och tänkte övergiva le 
Bocage och leva i ensamheten för 
att förbereda sig på döden. Och 
dock visste han mycket väl att det 
skulle . vara honom ett förfärligt 
offer att övergiva alla sina barn. 

Men då han för sina kolleger 
framställde sina tankar, blev han 
snart överbevisad om hur omöjligt 
det skulle bli dem alla, att låta ho
nom gå och han bestämde sig för 
att stanna kvar på sin post till slu
tet. ))Allt förgår,)) säger han »alla 
plågor, all smärta förgår. 0, min 
Gud! din himmel förgår ickeh, -

Mest av allt utmärker han sig för 
sin stora och äkta ödmjukhet. Han 
nådde till den höjd, där människan 
klart och överbevisande ser och för
står sin egen intighet och Guds stor
het. Därför hade han den aversion 
för fåfänga, som kristendomen 
meddelar. Abhe Chenal hade varit 
honom en sträng lärare, säkerligen 
mycket strängare än som varit nöd
vändigt. Han förstod nog inte Ca
mille de Costas natur, och ville mo
ta hans glädje och entusiasm, som: 
han av misstag ansåg för ytlighet 
och själviskhet. 

Men de Costa förstod att göra sig· 
hans stränga förmynderskap till 
godo och lät sig inte förbluffa. 
Medan han underskattade sitt eget 
värde, upphörde han aldrig att hän
ryckas av allt som var skönt och 
berikande i konsten som i livet. 

Hans svåra andliga strider sluta
de i en stor och klar harmoni. 

Om yttre uppmärksamhet blev 
riktad på honom, förstod han all
tid att komma undan. - Så hände 
det en gång, att han besökte en 
närliggande by, där det skulle upp
föras ett skådespel, som man på 
förhand gjort mycket reklam för. 

De Costa hoppades där kunna 
lära sig något av dräkter, dekoratio
ner etc. för det kommande skåde
spelet på Bocage. Det befanns emel
lertid vara en ganska tarvlig pre
station, han fick bevista. Man 
kan föreställa sig hans förskräckelse 



då regissören för teatern i en mel
lanakt trädde fram för publiken 
och talade om den stora äran som 
bevisades de uppträdande, då den 
berömde prästen Costa de Beaure
gard hade lämnat sitt hem, för att 
övervara föreställningen. Alla ki
kare kommo i rörelse för att söka 
den märkliga barnavännen, men de 
Costa satte hastigt händerna för 
ögonen i form av kikare, och låt
sades också ivrigt söka den beröm
da gästen, medan han obemärkl 
smög sig ut ur teatersalongen. 

En annan gång en främmande 
besökte le Bocage och efter att ha 
beundrat hela hemmet, frågade han 
om namnet på den som hade upp, 
rättat detta märkliga hem. De Cosh.i 
svarade sanningsenligt: 

»Det lär vara en viss de Costa;, 
och undgick sålunda allt beröm. 
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Lika ödmjuk var han när del 
gällde att bära förolämpningar, och 
hans strävan var blott att kärleks
fullt kunna taga emot dem. 

En gång hade han gjort sig myc 
ket besvär för att skaffa en plah 
för en av sina protegeer, och hade 
just fått brev från sin bror, markis 
de Costa, som hade lyckats få den 
efterlängtade platsen. 

Modern till den unga mannen 
kom upp till de Costa och överföll 
honom med förebråelser för hans 
lojhet och likgiltighet. Medan hon 
utgjöt sig i en ström av oförskämd::i 
ord, förblev de Costa stilla, medan 
han betraktade ett porträtt han hade 
på väggen av St. Vincent de Paul, 
och tänkte på hur denne en dag hade 
blivit anfallen av en uppretad dam, 
som hade talat för sin son, och 
hur hon slutligen kastat en taburett 
i huvudet på honom. »Han blev 
dock mycket värre behandlad ä11 
jag», sade de Costa efteråt skä mt 
samt. » Jag kommer ihåg hur han 
blödande stod upp och sade: 'Vad 
ett modershjärta dock är en vacker 
sak! '  Vad skulle väl jag arma syn
dare göra i lil_fnande omständig
heter?» 

Han lät damen rasa ut, tog där
efter brevet ut ur fickan medan han 
sade helt stilla: » Min fru skall få 

se, att edra förebråelser inte är all
deles rättfärdiga.» 

Hans välgörenhet, hans stora 
»charite» växte ständigt som en flod 
och bredde ut sig till alla sidor. 
Snart fanns det inte ett barmhärtig
hetsverk som icke han var uppho
vet till. 

Med en underbart skarp blick 
upptäckte han nöden och sorgen, 
till och med där man· sökte dölja 
den för honom, och överallt betalte 
han först och främst med sin egen 
pei·son. För att bespara sina tjäna
re ett längre nattvak eller en myc
ket tidig uppstigning, övertog han 
själv deras plats, och när ett litet 
barn korn till le Bocage, som inte 
kunde få rum i salen, där de minste 
voro placerade, .  och inte passade i 
de större barnens sängkammare, tog 
abbe Costa den lilla in ti11 sig själv. 

I allt vad han företog sig, låg det 
en så oemotståndlig finhet och älsk
värdhet, som vann allas hjärtan. Det 
berodde nog på, att han betraktadt: 
det som en välgärning att få tillfälle 
att göra gott, varför han ansåg sig 
själv vara den mottagande när han 
hjälpte andra . . . Man kommer att 
tänka på St. Louis, (kungen av 
Frankrike) som alltid kysste en 
tiggares hand sedan han nedlagt sin 
gåva i den. Han var uppfylld av 
denna sällsynta entusiastiska kärlek 
till alla lidande, som är så oändligt 
olik den vanliga nedlåtande barm
härtigheten. · 

»Bara att se honom, ingav förtro
ende och kärlek», sade man om 
honom. 

Och alltid var det de, som hade 
de svåraste synder att begråta, som 
han gav sitt största deltagande och 
kärlek. 

Han menade att dessa bäst voro 
i behov därav. I likhet med St. 
Vincent de Paul var det med för
barmande, inte med förebråelser 
han rehabiliterade många olyckliga. 
Aldrig hände det honom » att krossa 
det brutna röret, eller utsläcka den 
rykande veken». Överallt trodde 
han på det godas segrande möjlig
het. 

Så arbetade och stred han, alltid 



lika modig och oförtröttad, trots sin 
beständigt tilltagande kroppsliga 
svaghet. 

Vintern 1910 var särdeles hård i 
Savoyen, och då våren kom, över
talade man abbe de Costa att resa 
till Paris för att rådfråga en läkare 
för sina lidanden som börjat antaga 
hotande dimensioner. Då han åter
kom var hans utseende · så för
ändrat, att man förstod att det led 
raskt mot slutet. 

Detta år föll påsken in i mars, 
och på långfredagen den 25 mars 
på morgonen dog abbe de Costa, ef
ter att ha tagit ett ömt avsked av 
alla sina små. 

Han hade önskat bli begraven i 
familjegraven vid sina föräldrars 
sida. Man förde honom dit, ledsa
gad av en oändlig skara av fattiga 
och lidande, som strömmade till le 
Bocage för att tillsammans med 
hans många fosterbarn ledsaga den 
älskade välgöraren till hans sista 
vilostad. 

Men saknaden efter honom blev 
för stor. Ständigt djupare blev 
längtan efter att äga hans stoft inom 
murarna av det gamla hemmet, var
för de många förenade bönerna ock
så . fann bönhörelse, så att han, på 
årsdagen efter sin begravning blev 
återförd till le Bocage. Denna hans 
andra begravning blev en verklig 
triumffest. 

Så snart man lyft upp kistan på 
vagnen, blevo hästarna frånspända 

74 

och i stället drogs vagnen hem till 
le Bocage av abbe de Costas · äldre 
barn, som hade kommit från alla 
delar av landet för att vara vittne 
till hans återkomst. 

Det blev snarare en högtidlig 
glädjefest än en sorgefest. Och nu 
vilar abbe de Costa i det hem, . där 
han 44 år av sitt liv gav allt han 
ägde av kärlek och kraft för att 
älska och rädda tusenden av hem
lösa barn. 

» Alla äro inte goda på samma 
sätt ,, ,  säger ett ordspråk. Det finns 
en viss inskränkt, korrekt godhet, 
som snarare skrämmer än inger 
förtroende. Abbe de Costa ägde nå
got av Guds godhet, den gränslösa 
barmhärtiga godheten, som över
vinner det onda, därför att den är 
mäktigare än sin fiende. 

Dessutom hade han av naturen 
fått allt detta sympatiska, älskvärda 
och medryckande, som människor 
inte kunna ge sig själv, och som så 
få använda endast i det godas tjänst. 

Det är blott tolv år sedan han 
vandrade här på jorden, som en av 
oss andra. Det behövs inte att man 
går tillbaks till medeltiden för att 
finna en helig man. För att uppnå 
en sådan höjd av renhet, ödmjukhet 
och osjälviskhet finns det en skola 
som är den säkraste. 

Den mest fulländade kristendom 
representeras ännu i alla länder av 
en katolsk präst. 

H e 1 e n  a N y h 1 o m. 

ESTHER, 

bibliskt skådespel i fem akter, har tvenne 
kvällar å rad - båda gångerna inför full
satt salong - uppförts i hotel Continen
tals festvåning av ungdomsföreningen 
Lffititia. 

Dräkternas vackra färgsammansättnin
gar, drottning Esthers verkningsfulla, sym
patiska framträdande, Amans passione
�·ade tal och den grekiska dansen inför 
konungen och drottningen äro detaljer, 

som man erinrar sig med nöje även nu 
långt efteråt. 

Det blev inga blommor, fastän sådana 
varit väl förtjänta. Men applåderna 
kunde icke hava varit starkare och för 
våningen över det utmärkta spelet lmap
past större. 

En osynlig storhet underhöll publiken 
med mellanaktsmusik av hög · valör. 

s .  



Torsdagen den 2 februari sam
manträdde konklaven för att välja 
ny påve efter Benedictus XV. 53 
kardinaler voro då närvarande. 
Följaiide fredag, lördag och söndag 
steg omkring kl. 11 på förmiddagen 
och kl. 5 på eftermiddagen svart 
rök upp ur den ryktbara skorstenen 
på Sixtinska kapellet, vilket be
tydde, att påveval ägt rum, men att 
den erforderliga majoriteten av 2/2 
av de röstande ej hade uppnåtts. 
Men kl. 11,30 måndagen den 6 
februari bragte ett litet vitt rök
moln världen det glada budskapet, 
att den ägde en ny Helig Fader. 

Kl. 12,30 trädde kardinal Bisleti 
ut på S :t Peterskyrkans yttre loggia 
-0ch utropade: »Vi hava en påve, 
kardinal Achilles Ratti, som givit sig 
namnet Pizzs Xh. Med obeskrivlig 
hänförelse mottogo de 60,000 på S :t  
Petersplatsen otåligt väntande elen 
-eftetlängtacle nyheten. Entusias
men blev ännu större, då den katol
ska Kyrkans nya överhuvud helt 
oväntat visade sig på samma yttre 
loggia. Han utdelade över elen 
knäböjande mängden elen aposto
liska välsignelsen U1·bi et Orbi, ned
kallande Guds nåd över den eviga 
staden och hela världen. Det var 
första gången efter 1870, som påven 
från denna plats givit denna väl
signelse, vilken handling av pressen 
livligt kommenterats och uttytts så
som beredvillighet från elen Aposto
liska Stolens sida att snart sluta 
fred med Quirinalen, om denna vill 
framställa ett antagligt förslag. 

För att låta Pius XI:s handling 
framstå i sitt rätta ljus, har kon
klavens sekreterare Mgr Sincero 
-0ch dess marskalk genast offentlig
gjort följande meddelande: »Hans 
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Helighet Pius XI nedkallar, under 
förbehåll för Kyrkans och den He
liga Stolens okränkbara rättigheter, 
vilka han svurit att försvara, från 
S :t Peterskyrkans yttre loggia Guds 
välsignelse ej blott över Rom och 
Italien utan över alla nationer och 
över alla människor och önskar 
dem, att de måtte komma i åtnju
tande av den fred, som hela värl
den så varmt längtar efter. » 

När påven visade sig, skyldrade 
de på S :t Petersplatsen uppställda 
italienska trupperna gevär. 

Den Helige Fadern har mottagit 
kardinalernas tredubbla hyllning 
och till sin statssekreterare utnämnt 
Benedictus XV:s statssekreterare 
kardinal Gasparri. 

Söndagen den 12 februari ägde 
Pius XI :s k1·öning rum i S :t Peters
kyrkan. Högtidligheten räckte från 
kl. 8,30 på morgonen till kl. 12 på 
middagen. Först mottog den Helige 
Fadern i S :t Gregorius-kapellet 
kardinalernas och biskoparnas hyll
ning. Sedan följde den högtidliga 
processionen fram till Peterskyr
kans påvealtare, där de tre äldsta 
kardinalerna välsignande höllo sina 
händer över den nye påven för att 
bedja den Helige Ande att beskär
ma honom. Efter förnyad hyll
ning av kardinalerna, biskoparna 
och abhoterna följde den högtidliga 
påvemässan, varunder kröningen 
ägde rum. Kardinal Lega satte 
tiaran på påvel'1s huvud, varefter 
denne gav den högtidliga välsignel
sen. Den jättestora kyrkan var 
fylld till trängsel. Enbart i de ro
merska församlingarna hade utde
lats 34,000 inträdesbiljetter. Ord
narna, de romerska kollegierna och 
instituten voro väl representerade. 
På särskilda tribuner sutto släktin
gar till den nye påven och till Be
nedictus XV, vidare den vid den 
Heliga Stolen ackrediterade diplo
matiska kåren, malteserriddarna, re
presentanter för den Heliga Gravens 
riddare, för de romerska patricier
na och den romerska adeln och de
putationer från Milano. Processio
nen med representanter för de olika 
ordnarna och för Kyrkans hela hier-



arki, med den påvliga hovstaten 
och den romerska lmrians anförvan
ter erbjöd en praktfullt gripande 
anblick, en sann symbol för världs
kyrkan. 

Kardinal Ratti föddes i Desio, ej 
långt från Milano den 31 mars 
1857. Hans föräldrar tillhörde 
medelklassen. Sina teologiska stu
dier bedrev han i seminarierna i 
Rom. Den 20 december 1879 präst
vigdes han. I Rom förvärvade han 
doktorstiteln i filosofi, teologi och 
kanonisk rätt. Är 1888 blev han 
bibliotekarie i det berömda Ambro
sianska biblioteket i Milano, i vil
ken ställning han snart utmärkte 
sig genom grundligt vetenskapliga 
arbeten. 1897 deltog han i den in� 
ternationella katolska vetenskapliga 
kongressen i Freiburg i Schweiz och 
senare representerade han sitt bib
liotek på en universitetsfest i Ox
ford. 1897 blev han efter Mgr 
Ceriani prefekt för det Ambrosian
ska biblioteket. 191 2  utnämnde 
Pius X honom till underbiblioteka
rie i det Vatikanska biblioteket, och 
1914 efterträdde han pater Franz 
Ehrle som dess prefekt. I slutet 
av maj 1918 sände honom Benedik
tus XV som apostolisk visitator till 
det nyuppståndna Polen. Klokhet 
och fasthet utmärkte hans verk
samhet där, med vilken han lade de 
nya grundvalarna för förhållandet 
mellan Kyrka och stat i detta land. 
Den 6 juni utnämnde honom den 
Helige Fadern till apostolisk nuntie 
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i Warschau, den första sedan snart 
400 år, och till ärkebiskop av Le
panto. Kardinal Kakowsky, ärke
biskop av ViTarschau, vigde honom 
till biskop. Då de ryska bolsjevi
kernas härar hotade Polens huvud
stad, stannade Mgr Ratti modigt 
kvar på sin post trots ögonskenlig 
livsfara. Sedan bolsjevikerna kas
tats tillbaka, genomreste elen modi
ge nuntien på påvligt uppdrag de 
katolska delarna av Ryssland och 
återförde fördrivna biskopar till 
deras rättmätiga residensstäder. 
Såsom välförtjänt lön utnämnde 
Benedictus XV honom i det hemliga 
konsistoriet av den 13 juni 1921 till 

kardinal, sedan han bestämt honom 
till att efterträda den nyligen avlid
ne kardinal Ferrari som ärkebiskop 
av Milano. Sitt intåg i Milano höll 
kardinal Ratti först i höstas, då han 
kom tillbaka från en vallfärd till 
Lourdes. I sitt första herdebrev 
inskärpte han särskilt alla katoli
kers plikt att säkerställa sina barns 
kristna uppfostran. Själv gav han 
genast 5000 lire till de katolska sko
lorna, och Milanos katoliker ha följt 
sin ärkebiskops uppmaning och 
inom några månader garanterat av
löning för 100 lärare i kristendom 
och förmått Milanos statsfullmäk
tige att ställa de nödvändiga skollo·· 
kalerna till disposition. 

Kardinal Ratti gladde sig åt att 
få tillbringa den sista delen av sitt 
liv som herde för det stift, där han 
blivit född. · Men Gud fogade det 
annorlunda. Även såsom påve fort
sätter han dock att vara sin födelse
bygds biskop, då ju alla jordens stift 
och då även Milanos ingå i hans. 
universiella episkopat. 

Måtte vår nye Helige Fader lycko
samt få styra Kyrkan under många 
år! 

För att linclm nöden har Pius XI 
överlämnat 200,000 lire åt kardinal 
Bertram av Breslau ; en lika stor 
summa har han sänt till kardinal 
Piffl av ·wien och kardinal Czer
noch av Gran. 

Den officiella Acta Apostolicae 
Sedis har offentliggjort ett åt Be
neclictus XV:s minne ägnat num
mer, där man finner en framställ
ning av förloppet av hans sjuk
dom, av hans död och begravning. 
Däri offentliggöras även kondole
ansskrivelser från överhuvudena 
för 54 stater och ett stort antal 
framstaende enskilda pe,i·sonlighe
ter. 

Vid Benedictus XV:s tronbestig
ning voro 1 4  stater representerade 
vid det romerska hovet. Vid hans 
död hade deras antal stigit till 24. 

Benediktus XV, som kallats de 
fattiges fader, sände till julen 50 
järnvägsvagnar med ris till Moskva. 
Det . påvliga tåget ledsagades av 
Mgr Ropp, metropolit av Mohilef. 



Från den 1 januari till den 30 no
vember 1921 ha nära 11 millioner 
lire av Benediktus XV fördelats 
mellan barnen i de av kriget hem
sökta länderna. Dessutom har den 
avlidne påven offrat stora summor 
för inköpande av livsmedel och 
kläder till de nödlidande barnen i 
Tyskland, Österrike, Ungern och 
Rumänien. 

En träffande illustration till den 
gamla sanningen, att ett citat måste 
ses i sitt sammanhang, lämnar rek
tor Gustaf Nonman i en utförlig, i 
Dagens Tidning (14, 21 och 30 
dec.) intagen kritik av vår Biskops 
Inlaga till skolöverstyrelsen. Det 
är att märka, att samtliga moral
. teologiska verk, som han därvid ci
terar, äro ytterst sällsynta. Endast 
ett av dem finnes i Kungl. Biblio
teket här i Stockholm; om ett annat, 
engelskt, har det vid förfrågan upp
lysts, att det varken finnes i British 
Museums boksamlingar eller i det 
stora biblioteket i Dublin. Redan 
härav får man ju lätt den misstan
ken, att den stränge, mycket över-· 
lägset uppträdande kritikern icke 
ens själv haft tillfälle att se de tal
rika citat, varmed han söker på
visa den protestantiska » jesuitmo
ralens» tillvaro, i deras samman
hang, fastän han återger dem på 
latin och med största noggrannhet 
anger de olika författarnas döds
och födelseår. Ännu starkare blir 
denna misstanke, när man finner, 
hur rektor Norrman i sin ovan
nämnda kritik råkat citera en mera 
allmänt spridd och lättillgänglig 
bok, nämligen Cathechismus ro
manus. Han vill nämligen påvisa, 
att icke ens de katolska teologerna 
och då ännu mindre »obildade 
fromma katoliken lyckats hålla 
klar » den hårfina distinktionen» 
mellan tillbedjan av den allsmäktige 
Skaparen och vördandet av de 
skapade, av Gud helt och hållet be
roende helgonen. Som bevis anför 
han, att t. o. m. Cathechismus ro
manus talar om »tillbedjan» av 
änglarna. Att citatet ifråga före
kommer på annan plats i den ro
merska katekesen än angivet är 

I I 

(P. III. c. II. qu. 4, ej P. III. c. II. qu. 
8) är ju av underordnad betydelse. 
Men i vilket sammanhang förekom
mer det? »Men vid förklaringen 
av detta (första) budet måste nog
grant framhållas, att anropandet av 
de heliga änglarna och saliga an
darna, som nu njuta himlens här
lighet - - - icke är .i strid mot 
denna lag ( första budet). Ty 
vem är så galen, att han där
för att konungen befaller, att 
ingen annan får utgiva sig för 
kung eller mottaga kungliga heders
betygelser, strax därför menar, att 
densamme också icke önskar, att 
någon som helst artighet visas hans 
underordnade ämbetsmän? Om 
man också om de kristna säger, att 
de liksom gamla förbundets heliga 
tillbedja änglarna ( detta förklaras 
i följande stycke »adorabant» id 
est, supplices venerabantur = de 
tillbådo, d. v. s. de ärade genom 
knäfall), så visa de dem härmed ej 
den , ära som tillkommer Gud 
allena» Vi se alltså här blott ett 
nytt dokument, som visar den 
stränga skillnad, som vår Kyrka 
alltifrån äldsta tider gjort mellan 
Guds tillbedjan och helgonens för
ärande och vördande. , För rektor 
Norrmans egen skull får man hop
pas, att hans övriga citat icke äro 
fullt så förolyckade som detta. 

En minst lika olycklig text
kritik har en anonym medarbetare 
i Svenska Dagbladet, gjort sig skyl
dig till, då han tillåtit sig påstå, att 
Credo framställt framlidne profes
sor Knut Kjellberg som ))omvän
delsefärdig proselyt och ivrare för 
katolska krav)) (Sv. D. 27 jan.), 
gjort honom )> till ett katolskt tros
vittne)) (2 febr. ), ja, påstått, att han 
))dog så gott som i den katolska 
kyrkans ai·mar. )) Var och en som 
noga genomläser Credos lilla nekro
log (April 1921) över den beundrade 
politikern, skall förgäves leta efter 
alla dessa resultat av ovannämnda 
tidningsmans )) fria forskning» i 
vår tidskrift. Där står blott att 
läsa, att professor Kjellberg visade 
mycken sympati för vår Kyrka ocl 1 
att denna sympati blev märkbart 



starkare under de sista åren av hans 
liv, vilket på flera olika sätt visade 
sig i hans uttalanden. Att han, 
som fru Gurli Linder (Sv. D. 1 
febr.) framhåller, hyste intresse för 
en klostertankens modifierade till
lämpning på modern och prote
stantisk mark - detta var också 
hans kat0lska vänner bekant -, 
bevisar väl ingenting mot hans in
tresse för klosterväsendet i dess ur
sprungliga form. Lika klart torde 
också vara, att han icke förrådde 
sina innersta tankar )) vid sina be
kanta söndagsföredrag i Stock
holms arbetarinstituh. Vi vilja 
icke ytterligare tala i denna sak, då 
en önskan härom uttalats från den 
avlidne närstående håll, vilken ön
skan emellertid ej har respekterats 
av Svenska Dagbladet. Vi måste 
blott värja oss mot en offentlig, 
orättvis besky)lning för osannfär
dighet ; varje ord, som stod i Credo 
med anledning av Knut Kjellbergs 
död var sant. Möjligen hade den 
lilla nekrologen över honom ej bort 
av oss intagas, då den innehöll upp
lysningar om hans ställning till de 
religiösa problemen, som icke synas 
ha varit allmänt kända. Men i 
detta fall h;1r en verklig indiskre
tion begåtts av medarbetaren i 
Svenska Dagbladet, vilken utan be
gdplig motivering i sin tidning lå
tit avtrycka våra ord, som blott 
voro avsedda för Credos lilla läse
krets, och därigenom gjort dem be
kanta för den stora allmänheten i 
landet. 

I en grundlig och högintressant 
artikelserie om Hr Joachim Rön
now (bilder ur Danmarks reforma
tionshistoria) i Nordisk Ugeblad fo1· 
katolske Kristne förklarar det kän
da märket F.  F. M. inledningsvis 
( s. 22), att ))vore i Troen adskilte 
Brödre kunna klage over ensidige 
og haarde Bedömmelser» i åtskilli
ga skrifter och böcker, som utgivits 
från katolskt håll. Om en dylik 
bok - en kyrkohistoria - fälles 
sedan det sammanfattande omdö
met: ))Den er altfor kort og for en
sidig)) (s. 36). Här uttalas en san
ning, som förtjänar beaktande. 
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Vartill tjäna dylika onödigtvis så
rande och stötande omdömen om 
protestanterna, som .genom alltför 
stark problemsförenkling ofta ock
så kommer att stöta en sträng hi
storisk objektivitet. År det ej san
ning och kärlek, som framförallt 
skola leda oss, också när vi måste 
bedöma det som vi innerligt beklaga 
och ogilla? 

För vår Kyrkas arbete i Norge 
planeras som bäst enligt Sankt Olav 
åtskilliga betydelsefulla företag. 
Sålunda är det meningen att Vor 
Frue Hospital i Kristiania skall ut
vidgas och moderniseras och att ett 
moderhus och novitiat för Josefs
systrarnas norska provins snart. 
skall uppföras i samma stad. Ock
så i Fredriksstad skall ett stort ka
tolskt sjukhus byggas. I Tromsö 
planera Elisabethsystrarna ett nytt 
stort lasarett och ämna även utvid
ga Elisabethshjemmet i Kristiania. 
Å ven Franciskussystrarna i Bergen, 
en i Norge grundad kongregation, 
ämna utvidga sitt sjukhus och upp
föra ett vilohem utanför staden. 

Den 1 januari, kl. 2 e. m. mottog 
Frankrikes president den diploma
tiska kårens välgångsönskningar 
för det nya året. För första gån
gen sedan 16 år fanns i deras krets 
åter en apostolisk nuntie. Och det 
var Mgr (Ceretti, som ·efter tradi
tionellt bruk såsom den diploma
tiska kårens doyen tolkade de när
varande sändebudens känslor inför 
republikens överhuvud. 

Den franska senaten har nu vo
terat anslaget till den franska am
bassaden vid Vatikanen. 182 rö
stade för och 130 emot. 

13 biskopar i mel:fersta och södra 
Amel'ilw ha utsänt ett upprop till 
alla katolska föreningar i det latin
ska Amerika att sammansluta sig 
till en gemensam stor association för 
att i dessa länder tillvarataga de 
katolska intressena. Inom denna 
jätteorganisation skulle varje för
ening ha sin frihet och sin speciella 
ver'ksamhetsform s'åsom förut, 
sammanslutningen skulle endast ha 



till mål att genom större plan
mässighet nå större effektivitet i ut
bredandet och försvarandet av de 
katolska grundsatserna. Katoliker
na äro talrika och inflytelserika i 
dessa länder. Att Kyrkans fiender 
hittills lyckats komma till makt och 
anseende har huvudsakligen berott 
på att katolikerna ej varit tillräck
ligt väl organiserade för att möta 
den nya tidens krav. Biskoparnas 
plan att råda bot på detta missför-
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hållande har hälsats med stor en
tusiasm av alla trogna barn av fä
dernas Kyrka i det latinska 
Amerika. 

Benediktus XV har i början av 
januari gillat en plan att i Rom 
upprätta en stor centralbyrå för alla 
katolska organisationer i hela värl
den. Såsom den förste av donato
rerna skänkte den Helige Fadern 
25,000 lire. 

KUNGL. SKOLÖVERSTYRELSENS SVAR 
MED ANLEDNING AV BISKOP BITTERS 

INLAGA AV DEN 18 OKT. 1921 .  

Kungl. Skolöverstyrelsen expedi
erade den 6 februari sitt svar till 
Biskop Bitter med anledning av de 
av honom gjorda anmärkningarna 
mot framställningen av katolsk lära 
och praxis i vid svenska statsskolor 
använda historiska läroböcker. 
Svaret är i huvudsak av följande 
lydelse: 

»Till Biskopen Teol. D:r A. Bitter, 
Stockholm. 

Över Eder skrivelse har Överstyrelsen 
låtit inhämta yttrande av läraren i sym
bolik vid Uppsala universitet, docenten 
Sigfrid von Engeström, vilket yttrande 
härmed i avskrift bifogas. 

Vid framställandet av Edra sålunda 
gjorda yrkanden anser Ni Eder, så som 
det i Eder skrivelse heter, tala 'såsom 
en sanningens och rättvisans talesman, 
som icke åsyftar något annat än den 
historiska objektivitetens fullständiga se
ger inom ett för hela vårt undervisnings
väsen ytterst betydelsefullt område'. 

De allmänna grundsatser för undervis
ningen i de offentliga skolorna, som inne
fattas i berörda uttalande, äro helt visst 
av den art, att de . stå i överensstämmelse 
med det allmänna rättsmedvetandet i vårt 
lnnd och jämväl omfattas av skolornas 
lärare och ·myndigheter. Desamma hava 
ock på olika sätt kommit till uttryck i de 
för olika läroanstalter gällande undervis
ningsplaner. I stort sett torde jämväl ar
betet vid våra skolor präglas av en strä
van att förverkliga nämnda grundsatser, 
även om givetvis härutinnan, liksom i 

fråga om andra sidor av vårt undervis
ningsv;isen, vissa ofullkomligheter kunna 
förekomma. Erkännas må ock, att då 
det gäller historiska företeelser och per
sonligheter, om vilka meningarna alltjämt 
gå i sär, de svårigheter, som i det ifråga
varande avseendet möta, äro stora. Vad 
särskilt de vid undervisningen använda 
historiska läroböckerna beträffar, synes 
dock av den tillkallade sakkunniges ytt
rande framgå, att de av Eder framställda 
anmärkningarna icke äro av den bety
delse, Ni i Eder skrivelse velat göra gäl
lande. I slutorden av nämnda yttrande 
framhålles uttryckligen, att Edra anmärk
ningar mot den sakliga korrektheten i fle
ra av Eder anförda läroböcker till större 
delen äro ogrundade samt i övrigt högst 
väsentligt överdriva graden av oriktighet. 

Då det emellertid gäller frågan om för
verkligandet av de ovan angivna grund
satserna och de för detta syfte tjänligaste 
och lämpligaste medlen, måste Överstyrel
sen ställa sig på en annan ståndpunkt än 
den Ni intager, då Ni i Eder skrivelse på
yrkar en av statsmyndighet, närmast 
Överstyrelsen, i en eller annan form ut
övad censur över de läroböcker, som an
vändas i de offentliga läroanstalterna. 

Till en början må härtill erinras, något 
varom Ni genom studium av hithörande 
författningsbestämmelser lätteligen kan 
skaffa Eder kännedom, att Överstyrelsen 
ingalunda i den utsträckning Ni synes 
förutsätta äger befogenhet att · öva infly
tande på valet av läroböcker vid de olika 
läroanstalterna och ej heller är berättigad 
att utan särskilt bemyndigande vidtaga 
åtgärder av den art Ni ifrågasätter. He.
dan i detta förhållande skulle Överstyrel
sen äga tillräcklig anledning att lämna ett 
avböjande svar på den av Eder gjorda 
hemställan. Med hänsyn till den förelig-



gande frågans stora betydelse anser Över
styrelsen sig likväl böra något ytterligare 
belysa densamma ur mera principiella 
synpunkter. 

I den möjlighet, som sålunda i det 
hela vid våra offentliga läroanstalter är 
förbehållen vederbörande lokala skolmyn
digheter att, inom ramen av undervis
ningsplanernas allmänt hållna bestäm
melser och den uppsikt över dessas efter
levnad, som ti_llkommer skolornas tillsy
ningsmyndigheter, finna utrymme för 
egen uppfattning rörande de lämpligaste 
hjälpmedlen för undervisningen, ser Över
styrelsen en viktig förutsättning för ett 
livaktigt och framgångsrikt undervisnings
arbete samt för en sund utveckling av det 
pedagogiska livet vid sagda läroanstalter. 
Man skulle kunna beteckna denna ord
ning såsom en tillämpning inom skolans 
område av tanke- och yttraadefrihetens 
grundsats. 

Övertygelsen om betydelsen och värdet 
av denna grundsats har sedan lång tid 
tillbaka allt djupare befäst . sig hos vårt 
folk, och sedan mer än ,ett århundrade är 
varje slag av censur över skrifter, som 
skola utgivas av trycket, det svenska sam
hället främmande. 

Men ej blott ur nu angivna synpunk
ter äro enligt Överstyrelsens mening frihet 
och självbestämningsrätt för läroanstal
terna i det avseende varom nu är fråga 
av värde. Överstyrelsen ser i själva ver
ket däruti de viktigaste förutsättningarna 
för en allt allmännare och allt mera ge
nomförd tillämpning av de grundsatser för 
undervisningsarbetet, som förut berörts. 
Den enda tillförlitliga garantien för att 
sanning, rättvisa och objektivitet skola, 
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allt fullständigare och så långt sådant 
överhuvud är möjligt, bliva bestämmande 
för arbetet i våra läroanstalter, är enligt 
Överstyrelsens mening att söka däruti, att 
den fria vetenskapliga forskningens resul
tat där få vinna inträde och att läroböcker 
och undervisningsmetoder äro underkasta
de såväl den fackmässiga granskningen 
som den upplysta allmänna meningens 
bedömande. Overstyrelsen är för sin del 
förvissad om att på nu angivna väg de 
förändringar i av Eder påyrkad riktning, 
för vilka verkligt fog må förefinuas och 
som kunna vetenskapligt motiveras, även 
komma att genomföras. 

Under hänvisning till vad Överstyrelsen 
sålunda anfört, får Överstyrelsen förklara, 
att den av Eder i förevarande inlaga 
gjorda hemställan icke från överstyrel
sens sida föranleder någon ytterligare 
åtgärd.» 

Av Kungl. Skolöverstyrelsens svar 
framgår, dels att vår Biskop hän
visas till att inför annat forum 
framlägga sina önskemål till be
dömande, dels att den ställning, 
Kungl. Skolöverstyrelsen själv in
tager till frågan om skolböckernas 
objektivitet rör;mde katolska ting, 
helt motiveras av docent von Enge
ströms sakkunnigeutlåtande. Detta 
föranleder oss svenska katoliker 
att senare - i annat sammanhang 
- återkomma med ingående, sam
lad kritik av innehållet i nämnda 
utlåtande. 

E d v i n S a n d q v i s t. 

ETT INLAGG AV BISKOP ERNST LöNEGREN. 

Till Red. av  tidskriften Credo. 
I edert jan. n:r har Ni i uppsatsen: 

»Från Credos torn» även omnämnt mitt 
uttalande i Härn. Posten den 2 dec. röran
de biskop Bitters bekanta inlaga. 

Sedan Ni erkänt den »vänliga måttfull
het och nobless» ,  varmed jag uttalat mig, 
tillägger Ni några ord, som jag icke kan 
låta stå oemotsagda, nämligen att mitt ut
talande »i princip ger inlagan fullkomligt 
rätt». 

Huru fullständigt vilseledande detta på
stående är skall envar som verkligen ge
nomläser vad jag skrivit genast inse. Jag 
har · med denna min bestämda gensaga 
velat för deras räkning, som icke hört 
mitt uttalande, anhålla om att de icke 
må bilda sig något omdöme därom utan 
att taga del av detsamma. 

Härnösand den 31 jan. 1922. 
Högaktningsfull t  
Ernst Lönegren. 

Credo är tacksam för detta p åpekande 
från biskop Lönegrens sida. Vi äro all
tid villiga att uppklara möjligen uppkom
mande missförstånd och förstå även, att 
det av biskopen påtalade uttrycket kunde 
verka missvisande. Vår uppfattning av 
hans uttalande i Härnösandsposten var 
först och främst den, att det oförbehåll
samt anslöt sig till de båda principer: 
historisk objektivitet och ädel måttfull
het i bedömandet av olika tänkande, som 
inlagan till skolöverstyrelsen var byggd på. 
Detta var den egentliga meningen med 
orden: »i princip ger inlagan fullkomligt 
rätt». Men det var också en sats i bi
skop Lönegrens uttalande, varav man fick 
det intrycket, att han också erkände, att 
de katolska anmärkningarna mot vissa 
läroböckers uttryck delvis voro berätti
gade: »Ja, låt oss just i den evangeliska 
kristentrons namn oförbehållsamt erkän
na, att vi svensk-lutherske kyrkomän och 
skolmän i det som förefaller att vara 



huvudsaken för biskop B. vilja vara fullt 
och helt ense med honom. Inga bevis
ligen falska eller ovederhäftiga beskyll
ningar böra få förekomma i de historiska 
läroböcker vi sätta i våra barns händer.» 
Detta har ju också medgivits av åtskilliga 
framstående protestanter, som uttalat sig 
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i frågan t .  ex. ,kyrkoherde Lysander, pro
fessor Holmqv1st, doktor Bensov, docent 
!on E�geström m. fl. och betyder ju på 
mtet satt varken ett uppgivande av den 
protestantiska synpunkten eller några 
katolska sympatier. 

Red. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

Hans Högvördighet Biskopen 
har sedan medio av januari varit säng
liggande, insjuknad i ssvårartad influensa 
med bronkitis. Ännu alltjämt kan Bi
skopen icke lämna sina rum, då han 
ännu icke är feberfri och lider av stark 
mattighet och trötthet efter den allvar
samma sjukdomen. 

Sankt Ansgal's sal. 
Vårterminens föredrag tog sin början 

den 1 , februari, då Pastor Sven Stefan 
Nordmark talade över Nutida Birgittiner
lcloster börjande med en beskrivning av 
det gamla klostret i Vadstena, vilket som 
bekant ännu står kvar och för närvaran
de :mviindes till sinnessjukanstalt. Där
erter följde en målande skildring av de 
skiftande öden som Birgittas Hus i Rom 
har geno_mgått under århundradenas lopp 
och slutligen omtalades det märkliga livs
verk, som den svenska abedissan Mater 
Elisabclh Hesbelblad utfört i den eviga 
staden, där hon under otaliga svårigheter 
och uppoffringar samlat omkring sig en 
skara hängivna och hänförda systrar, som 
vilja arbeta för ett återupplivande av den 
gamla birgitlinerrörelsen, anµassad efter 
vår tids behov. Föredraget hölls inför en 
talrik och tacksam åhörarekrets och illu
�trerades av n1ckra lJusbilder. 

Den 8 februari fortsatte samma talare 
den förra gången påbörjade föreläsnings
serien med en ingående historik över det 
engelska • birgittinerklostret Syon Abbeys 
nlvecklingshistoria från dess grundande 
år 1421 till våra dagar. Syon är det enda 
engelska kloster, som bestått ända från 
medeltiden oavbrutet fram till nutiden. 
Under en lång följd av år måste emeller
tid dess trogna systrar leva i landsflykt 
(1539-1861) ,  under denna tid drevos de av 
oblida öden från plats till plats i Flandern 
och Frankrike ända tills de slutligen ham
nade i Lissabon. Skildringen av dessa bir
gittinersystrars martyrium - och trofasthet 
mot sin orden intresserade och grep på 
samma gång. 

Den 15 februari talade pastor Berndt 
David Assarsson över Den katolska skan
dinavismen Il, varunder han särskilt ge
nomgick de olika perioderna i Sveriges 
historia, vikinga- eller omvändelsetiden 
800-1060, den äldre medeltiden 1060-
1319, unionstiden 1319-1521 och nyare 
tiden från år 1521 till våra dagar för att 
visa, hur lika dessa perioder värderas 

från en katolsk ståndpunkt och skandina
visk, så att samma perioder med dess le
dande personligheter och avgörande hän
delser värderas högt både av katoliken 
och skandinaven (både skedet 800-1060 
och 1319--1521) medan andra som icke 
kunna högt värdesättas ur katolsk syn
punkt (särskilt nyare tiden 1521-1814) ej 
heller kunna det, om den skandinaviska 
enhetstanken användes som värderings
grund. 

Den 22 februari talade kyrkoherden 
doktor Edward Wessel över Den beryk
tade jesuitmoralen, påvisande hur de 
bland våra motståndare gängse föreställ
ningarna om jesuiterordens moral egentli
gen har uppkommit särskilt genom Pas
cals uppträdande och stridsskrifter mot 
Jesu Sällskap på 1600-talets mitt och hur 
de sedan vidmakthållits genom motpar
tens okunnighet, hätskhet, lögnaktighet 
och förvrängningsskicklighet. Talaren 
framhöll med skärpa, hur ogrundade 
dessa oerhörda anklagelser mot jesuiter
na äro, då deras moralsystem är det ka
tolska och kristna, som avskyr all synd 
och orättfärdighet som det största onåa. 
Några roande exempel på fientliga för
vrängningar av jesuitiska moralteologers 
arbeten anfördes. Särskilt starkt verkade 
flera citat av den protestantiske tyske hi
storikern ,'doktor Naumanns bok: , »Der 
Jesuitismus» .  'Denne forskare har efter 
de grundligaste forskningar i hithörande 
litteratur kommit (han lär ha genomläst 
icke mindre än 1700 böcker i ämnet) till 
det resultatet, att de populära beskyllnin
garna mot jesuiterorden äro helt och hål
let ogrundade. Det aktuella ämnet hade 
lockat ett talrikt auditorium, som med 
spänd uppmärksamhet följde föredraget 
från början till slut. 

Concordia Catholica 
hade torsdagen den 9 februari allmänt 
sammanträde i föreningslokalen. Sedan 
ordföranden öppnat sammanträdet, över
lämnade han ordet till fröken Fanny 
Cederblad, som höll ett kortare föredrag 
om den nyligen avlidne påven Benedictus 
XV och hans stora insats i samtidens po
litiska och sociala frågor. Det till stor 
del på personliga upplevelser och iaktta
gelser byggda föredraget gjorde på alla 
ett djupt intryck; man styrktes i den upp
fattningen, att med Benedictns XV en av 
tidens största och ädlaste andar gått 
hädan. 



Efter föredraget upplästes styrelsens års
berättelse och revisionsberättelsen. Med 
anledning av den senare beviljade förenin
gen den avgående styrelsen full och tack
sam ansvarsfrihet för det gångna räken
skapsåret. 

Därefter förrättades val av ny styrelse, 
som fick följande sammansättning. Till 
ordf. återvaldes enhälligt ingenjör Edv. 
Blom, till v. ordf. valdes adj. H. Gerring 
samt till övriga medlemmar av styrelsen 
dir. Fr. Ccirmery, disp. H. Overödder, löjt
nant L. Sellman, fröknarna M. Foss och 
Astrid Herzog samt till suppleanter för de 
sistnämnda fröknarna Irma Herzog och 
Lilly Overödder. Till revisorer valdes 
grosshandl. A. Sundström och kammar
skrivare E. Wimmerström med hovtandl. 
d:r A. Jessel och kamrer V. Salmson som 
suppleanter. 

Sammanträdet avslutades med en enkel 
supe. 

Söndagen den 26 febr. hade tillfälle be
retts Concordia Catholicas medlemmar att 
bese det nya stadshuset. Under arkitekt 
Havermans ciceronskap genomgicks det 
mest sevärda av det imponerande bygg
nadsverket, dubbelt intressant för sven
ska katoliker genom sina anknytningar till· 
medeltida traditioner. Visserligen stod 
man kanske en smula skeptisk inför ett 
och annat, t. ex. inför Sancta Clara, som 
bra mycket påminde om en romantisk 
sagoprinsessa. 

Inemot ett hundratal medlemmar hade 
begagnat tillfället att bese den märkliga 
byggnaden, soni med rätta kan kallas en 
prydnad för vår huvudstad. 

Nästa , allm. sammanträde hålles tors
dagen den 16 mars å föreningslokalen. 
Programmet bjuder bl. a. på föredrag av 
dir. Cormery om S :t Sigfrids Gille. Efter 
sammanträdet anordnas samkväm med 
supe. 

Till Birgittaföreningens medlemmar. 
Under åratal har Birgittaföreningen, 

fastän dess tillgångar äro ringa, samlat 
medel för att vid tillfälle kunna offentlig
göra något större katolskt verk. 

Äntligen står föreningen vid det efter
strävade målet: styrelsen hoppas att vid 
slutet av innevarande år kunna börja 
utgiva en katolsk kyrkohistoria, som för
ordats av flera medlemmar av prästerska
pet, vilka även godhetsfullt lovat granska 
översättningen och bearbetningen därav. 

Då utgivandet av ett större arbete tyd
ligtvis kommer att ganska mycket taga 
föreningens tillgångar i anspråk, är det 
att hoppas, att . föreningsmedlemmarna 
visa sitt intresse icke endast genom att 
inbetala sina årsavgifter utan även genom 
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att var och en i sin stad söka vinna nya 
medlemmar för föreningen. 

Alla svenska katoliker, som äro ange
lägna att vår heliga tro skall bliva · känd 
genom goda böcker, böra stödja Birgitta
föreningen, vars uppgift just är att utgiva 
och sprida katolska skrifter. 

Ehuru föreningens tillgångar äro ringa, 
och fastän den sparat medel för utgivande 
av det ovan nämnda arbetet, har för
eningen under de gångna · åren likväl varit 
verksam för fyllandet av denna sin upp
gift. Sålunda har den utgivit bl. a. föl
jande . skrifter : Rätt tro; Varför jag är 
katolik (3 :dje uppL) ; H. H. Påven Bene
dictus XV:s fredsbön'i F. Borka, Påven och 
kyrkostaten; » Vad har reformationen gi
vit vårt folk?» Ett genmäle av G. Arm
felt; »Kring reformationsminnet» . Ett svar 
av G. Armfelt; Förklaring av det heliga 
mässoffret. Om kyrkans helighet, predi
kan av D:r E. Wessel, samt P. Lippert, 
Allena saliggörande, vilka skrifter kunna 
erhållas hos vaktmästaren vid katolska 
kyrkan Norra Smedjegatan 24, Stockholm. 

Föreningen har därjämte gratis spritt 
och utdelat ett större antal katolska skrif
ter. Dessutom har den ställt till tidskrif
ten Credos förfogande ett belopp av 2,000 
kronor; . vilket Monseigneur D :r A. Bitter 
med anledning av sitt 25-årsjubileum så
som biskop hade lämnat till föreningens 
tidningsfond. 

För alla prov på förtroende och ynnest, 
vilka föreningen vid olika tillfällen fått 
röna av H. H. Biskopen, som redan vid 
början, av dess verksamhet stadfäst för
eningens stadgar, liksom också från präs
terskapets sida, är styrelsen djupt tacksam 
och hoppas, att föreningen allt framgent 
måtte få åtnjuta H. H. Biskopens och 
prästerskapets bevågenhet. 

Gustaf Armfelt. 
Ordförande. 

Ernst Roes/er. 
Vice ordförande. 

Lilly Sundström. 
Sekreterare. 

Maria Roesler. Ebba Sparre. 

Credos fond. 
Transport . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 
Prenumerant i Paris . . . . . . ,, 
Fru Ruth Bäckdahl . . . . . . . . , ,  
Magister Bertil Bodström . . , ,  
Gammal Helsingborgare . . . . , ,  
Fröken Karin Sparre . . . . . . ,, 
Herr Hugo Forsberg . . . . . . ,, 
Präst i svenska sfatskyrkan ,, 

5,689: 44 
50: -
25: -
10 : -
20: -
50: --
10 : -
50: -

· Summa kronor 5,904: 44 
Bidr

0

ag till Credos fond mottagas tack
samt av redaktionskommitterade eller kun
na insändas till Credos exp. Bibliotek�ga
tan 29, Stockholm, med angivande av att 
medlen avse nämnda fond. 



1 
Och Påsken, judarnes hög

tid var nära. Joh. 6: 4. 
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För de kristna har påske11, upp
ståndelsens högtid, blivit den för
nämsta av alla fester, segerns och 
glädjens dag. Kyrkans mening i av
seende på påskhelgen är, att vat och 
en skall uppstå med Kristus .och så
lunda efterkomma den hel. Pauli 
maning i brevet till romarne (6: 4) . 
"Såsom Kristus har uppstått från de 
döda till Faderns härlighet, så skola 
ock vi vandra i ett nytt leverne. '' 
Hava vi hittills levat i synder, skola 
vi till påskens heliga fäst avkläda 
oss den gamla människan i botens 
hel. sakrament och begynna ett nytt 
Gud välbehagligt leverne. - Äro 
vi redan stadda på rättfärdighetens 
väg skola vi fira uppståndelsens 
högtid med de heliga sakramentens 
mottagande, med förnyade beslut 
att sträva efter budet: "Var�n full
komliga". I båda fallen är ensam
het och stillhet de lämpligaste för
beredelsemedlen; ty när människan 
är ensam, talar Gud till henne. ( Os. 
2: 1 4.)  -'- Därför har kyrkan som 
förberedelse till Påsk anordnat den 
.stilla heliga fastetiden. 

2. Har du avskedat världen med 
dess lusta och bullrande förströel
ser, och valt ensamheten till din vän, 
så skall denna opåmint leda dig till 

betraktelse. av ditt eget andliga läge 
och låta dig förnimma Guds röst. 
Denna betraktelse är icke allenast 
omvändelsens begynnelse för synda
ren, utan stärker ock själva den rätt
färdige å hans väg till högre full
komlighet. Om denna heliga tid 
gäller vad Moses redan sade till ju
darna angående försoningens hög
tid: "På den dagen sker Eder förso
ning, så att I varden rengjorde ; ifrån 
alla Edra synder varden I rengjorde 
inför Herren; därför skall det vara 
Eder en stillhetens sabbat och I sko
len späka Edra kroppar - ty vilken 
icke späker sin kropp på denna da -
gen, den skall utrotad vard'.t utur 
hans folk (3 Mos. 23, 29.) -" 

3. Kristi lidande och död är. vår 
försoning, beseglad genom hans 
uppståndelse. Fastetidens betraktel
ser över denna offerdöd, som kärle
ken lidit för oss, skall därför vara 
förenad med vårt kötts korsfästelse 
jämte vår genkärlek, som visar sig 
i en motsvarande kärlek till vår nä
sta, uti ett hjärtligt deltagande i an
dras nöd. Då många på grund av 
giltiga orsaker icke kunna uppfylla 
Kyrkans redan i och för sig förmil
drade fasteföreskrifter, så bör denna 
plikt ännu mer framhävas. Förbe
redelsen till Försoningens stora 
högtid innebär därför ytterligare en 



sträng plikt nämligen att utöva kär
lekens gärningar, stifta fred, förlåta 
ovänner och vinna dem genom väl
gärningar, bispringa sjuka och fat
tiga, bära sitt kors med tålamod och 
undergivenhet. Så finner man alltid 
något medel att giva en ersättning 
för den fasta, som man möjligen är 
dispenserad från, ett medel att dock 
försaka, förneka sig själv och bringa 
offer. En gåva som alla kunna giva 
är bönens allmosa, som också inne
sluter ett flitigt bevistande av den 
hel. mässan, även å vardagarna, och 
deltagande i passionsandakterna. 

4. Slutligen skola vi enligt Kyr
kans stränga bud, dikterat av en 
moders ömma omsorg, fullborda vår 
förberedelse till uppståndelsens dag 
med en ångerfull och uppriktig 
syndabekännelse, som är ett and
ligt efterkommande av stadgandet i 
Mose lag att rena huset från all gam
mal surdeg innan påskalammet 
slaktades. I denna mening förma
nar därför aposteln oss: "Rensen ut 
den gamla surdegen, att I mån vara 
en ny deg, såsom I ock (genom do
pet nämligen) ären osyrade, ty vårt 
påskalamm är redan offrat. " D. v. s. 
såsom det osyrade brödet var för
enat med det mosaiska påskalam
mets slaktande, så skall också vårt 
påskalamms undfående i den hel. 
kommunionen vara förenat med ett 
rent och syndfritt hjärta. 

"Så låtom oss hålla påska icke uti 
den gamla surdegen, icke uti ond
skans och elakhetens utan med ren
hetens och sanningens osyrade bröd. 
(I Kor. 5: 7-8.) 

P: S t  e p h a n  N o r d m a r k. 

St. Henriks krona. 

I. 

En strålande majmorgon på 1100-
talet stod en nio års gosse utanför 
sitt fädernehem i södra England 
och blickade tankfullt ut över det 

· idylliska landskapet. Fruktträd 
blommade på ömse sidor om det 
solitt uppförda boningshuset, bakom 
vilket höga ekar och almar reste 
sig. Marken sluttade, mjukt gräs
bevuxen, ned mot den slingrande, 
silverblanka floden. På dennas 
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bortre strand skönjdes på något av
stånd en kyrkas gråa torn, omgivet 
av enstaka, låga byggnader, inbäd
dade i vårlig grönska, och längst 
i fjärran mäktiga skogar. Lärkor
na sjöngo i skyn, en fårflock betade 
på grässluttningen mellan huset 
och flodstranden, och nära gossen 
lekte hans tre små systrar bland 
tusenskönorna i gräset, tre ljuva 
vårblommor även de, i daggfrisk 
fägring. 

Tyst, allvarlig, orörlig, stod den 
lille gossen och betraktade allt 
detta ; det var som om all livets 
skönhet och strålglans hade utbrett 
sig för hans djupa barnablick. Och 
han stod och såg och såg - likt en 
som tager farväl. 

Nu fingo de små flickorna syn på 
honom. »Se, Henryli> kvittrade den 
minsta, och så omringade de honom 
alla tre. 

»Ack, Henry, att du skall lämna 
oss ! »  sade den mellersta och smög 
sin lena blomsterkind mot hans. 
)) Ingen leker med oss som du, 
Henry, du hittar alltid på så under
bara lekar! )) 

Den äldsta såg på honom med 
milda bruna ögon. )) Vår Henry får 

. lära sig mycket hos de goda kloster
bröderna, han skall bliva stor och 
vis och from - och så kommer han 
tillbaka till oss en gång ! )) 

» Som en tapper riddare med plym 
i hjälmen! »  ropade den yngsta. 

» Som en mäktig konung med gyl
lene krona på huvudet - Henry 
heter vår konung också nu! )) ropade 
den melkrsta. 

Men den äldsta sade långsamt, in
spirerat: »Nej, en sådan krona skall 
Henry hava som helgonbilderna i 
kyrkan, en krona av strålar kring 
sin panna! Men kommer du då, 
Henry, kommer du tillbaka till 
oss? )) 

Osedd av barnen hade deras mor 
trätt ut ifrån boningshuset och stod 
nu tätt invid dem, en högrest, huld 
gestalt, från vars väsen moderlig
het och godhet utströmmade över 
envar som kom i hennes väg, men 
vars eljes så lugna blick i dag var 
beslöjad av vemod. » Henry» ,  sade 



hon vekt och lade sin hand på gos
sens skuldra. »Du skall redan i dag 
föras till klostret. Far kom just in 
och sade att han måste rida till 
staden om några timmar i ärenden 
som ej tåla uppskov, och då lämpar 
det sig att du följer med, ty klostret 
ligger ej långt därifrån och du är ju 
väntad där dessa tider. » 

»Henry, Henry, skall du resa re
dan i dag?» klagade de bedrövade 
små systrarna. Men såväl de som 
brodern visste nog att vad far sagt 
icke skulle återtagas, och gossen 
var fullt medveten om sin kallelse 
- frisk och utan vank, men svaga
re och spensligare än hans äldre 
bröder, hade han bestämts till att 
undervisas i bokliga kunskaper för 
att en dag, om Herren Gud ville det, 
inträda i det andliga ståndet. Att 
skänka ett av sina barn åt vår Herre 
var någonting alldeles naturligt på 
den tiden, och Henry visste att be
trakta det som en ära, även i denna 
stund då barnahjärtat sved vid 
skilsmässan från mor och hem och 
syskon. 
" >:·Henry, mitt hjärtebarn, väx upp 

till välsignelse för din tid, » sade mo
dern, »till ett ljus för de okunniga, 
till en stridsman för Guds rike !» 

»Ja, moder, » svarade barnet all
varligt. 

II. 

Henry var ingen tung börda och 
han satt käck och frimodig i sadeln 
framför fadern den långa vägen till 
köpstaden. Avskedets smärta mil
drades av allt det nya som tedde sig 
för hans vakna sinne under färden, 
och då han dristade sig att göra sin 
stränge och myndige herr fader 
några frågor fann han till sin glädje 
denne ej obenägen att besvara de
samma. 
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Framkomna i staden underrätta
des han om att han finge sköta sig 
själv några timmar, emedan far 
hade att träffa särskilda personer 
och icke kunde hava barnet med 
sig. Han kunde ströva omkring 
bäst han ville, blott han ej avlägs
nade sig alltför långt från värds
huset där de tagit in och infann 

.sig därstädes i god tid före solned
gången. 

I staden fanns mångt och mycket 
märkvärdigt att skåda för en un
drande nio års pilt. De smala ga -
torna, de sällsamma gavelhusen 
med korsvirke och utsprång, de 
många små handelsbodarna, sten� 
kyrkan, betydligt större och präkti
gare än den i närheten av Henrys 
hem, torget med den konstiga brun
nen, invid vilken en hop vackra 
unga flickor stodo och viskade och 
kastade en flyktigt nyfiken blick på 
den lille ensamme främlingen. Där 
kom en ståtlig riddare med sitt föl
je ridande genom staden; där häl
sade folket vördnadsfullt en gam
ma.I präst som gick förbi ; där lade 
ett par barn en krans av friska majs 
blommor vid foten av gudsmoders
bilden i nischen borta i hörnet. Och 
när Henry sett sig mätt på den lilla 
stadens alla märkvärdigheter gick 
han och satte sig, på en brygga vid 
floden och betraktade farkosterna 
som gledo förbi. 

Men nu led den strålande maj
dagen mot sitt slut, en kall kåre 
svepte över vattenytan, himlen var 
ej längre blå, tvärtom började allt 
flera mörka moln hopa sig, och 
gossen som gick att möta sin fader 
började frysa i sin korta tröja. Ef
ter en skyndsamt intagen måltid 
steg man åter till häst, och vid det 
laget hade det börjat skymma och 
den sköna majdagen hade efter
trätts av en kulen och mulen kväll. 

Trött, såväl av den långa ritten 
som av dagens många, växlande 
upplevelser och sinnesrörelser, satt 
Henry tyst i sadeln, och hans huvud 
sjönk ofta omedvetet bakåt mot 
faderns böljande, ljusbruna skägg. 
Hemlängtan, som slumrat, gjorde 
sig gällande med förnyad styrka, 
och den frysande lille uppbjöd 
hela sin kraft för att icke fälla 
omanliga tårar. 

III. 
Det mörknade alltmer. 
»Nu är det ej långt kvar» ,e hörde 

Henry fadern säga, men rösten lät 
så underligt avlägsen, ehuru hans 
huvud nu låg mot fars breda bröst. 



- - Klapprande hovar, på gen
ljudande vägar, i trav, i trav ; sko
garna susa förbi, blåsten viner isan
de . kall. Men är detta då verklig
het? Det han förnimmer är ju så 
helt annorlunda - inte är han mer, 
en nio års pilt, på färd med sin far 
till ett kloster, en majnatt hemma i 
England! . . . I ett fjärran, okänt 
land är han, och han är en gammal 
man. Han rider ej, han åker i en 
underlig släde, som en halvvuxen 
körsven kör över ändlösa, vita vid
der. Så vitt, så vitt, så kallt det är! 
Vitare, långt vitare än fruktträds
blom I Ett rike av is och snö. Och 
över isar är det som färden går, de 
jaga framåt som för livet. Förfölj
da äro de, men han är så lugn, så 
trygg. Skälvande säger körsvennen 
att de äro upphunna, förlorade. 

Då flamma skyarna upp i rosen
glans för Henrys hänryckta blick. 
Framme, framme vid målet, redli
ge kämpe för Guds rike ! Himmel
ska gestalter sväva ned till honom 
och räcka honom en krona av över
svinnelig prakt. Och Henry blic
kar rakt in i Guds härlighet. 

»Framme vid klosterporten!» lju
der plötsligt faderns röst, hästen 
stannar och yrvaken stirrar gossen 
mot ljusstrimman, som välkomnan
de lyser · emot honom från härbär
get. Röster och fotsteg närma sig, 
vänliga händer sträckas mot honom 
och lyfta honom ned från sadeln, 
fadern stiger även av, de gå fram till 
den stora byggnaden. Men i Hen
rys barnaögon lyser ännu återglan
sen av den vision han sett i dröm
men, och lugn och modig, klart 
medveten om sin höga bestämmel
se, går han in genom porten. 

Helsingfors 1920 . .  
K a r i n A n t e 1 1. 

Anm. Sankt Henrik, Finlands apostel, 
till börden engelsman, dog martyrdöden 
omkr. år 1160. 

Birgittinerorden 

har nu utom den salige Richard 
Reynolds fått ännu två av Kyrkan 
beatificerade martyrer. Genom ett 
dekret av den heliga· ritusko:hgrega
tionen i Rom av den 29 maj 1907 
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förklarades högtidligen som "Vener
abiles" tvenne birgittinernunnor 
från det franska klostret av Birgit
tas orden, Notre Dame de la cha
rite, i Valenciennes, vilka den 23 
oktober 1794 tillsammans med nå
gra ursulinernunnor och barmhär
tiga systrar under den franska re
volutionen !ledo martyrdöden. 

År 1920, den 13 juni, blevo samt
liga dessa systrar högtidligen förkla
rade saliga, "beatae". 

De två saligförklarade Birgitti
nersystrarna äro: Sr. Anne Marie 
Josepha Reaux (Erreaux) och Sr. 
Marie Francoise Lacroix, den först
nämnda fyrtio och den senare tret
tiotvå år vid mottagandet av mar
tyrkronan. De hade troligen fått 
sin uppfostran i birgittinernas pen
sionat i Valenciennes, innan de in
trädde som systrar i deras kloster i 
denna stad. Då de flesta kloster ge
nom den franska revolutionen upp
hävdes, föll också det år 1613 ge
nom Jeanne de Leu stiftade birg.
klostret i V. offer därför. Likaså 
ordens övriga kloster i Frankrike, 
det i A r  r a s, där Jeanne de Leu in
trätt och varifrån hon för sitt fäder
nearv grundade klostret i sin födel
sestad Valenciennes. Från Arras lyc
kades en nunna fly till klostret i 
Altomiinster i Bayern, där hon blev 
gästfritt mottagen. Av klostren i 
Douai, Lille och Armentieres finnas 
inga närmare upplysningar vid de
ras stängande. 

I Valenciennes ställdes systrarna 
vid revolutionen fritt att återvända 
till sina familjer, däJ.'! de, ifall de av
stode från sitt klosterliga liv, kunde 
leva i trygghet. För våra ovan
nämnda tvenne systrar var dock 
denna tanke outhärdlig. Ursuliner
na i V. hade emigrerat till Mons i 
Belgien, men vid underrättelsen, att 
österrikarna hade bemäktigat sig 
Valenciennes, skyndade de sig att 
återvända till sitt gamla hem. I juli 
1794 ' bådo de två, sina klosterliga 
löften så trogna birgittinersystrarna 
att tillsvidare få bliva upptagna hos 
ursulinetha, till dess de kunde finna 
{1ri tillflykt i något kloster av · deras 
egen orden. Deras begäran uppfyll-



des, men deras önskan att återfå sitt 
gamla hem skulle förekommas av 
revolutionen, som genom ett blodigt 
martyrium skulle föra dem till deras 
eviga hem i himlen. Den 27 augu
sti måste den österrikiska armen ka" 
pitulera. Skräckväldet triumferade. 
All räddning för klosterfolket var 
utesluten. Den 10 sept. fängslades 
systrarna. Man gav dem valet att 
återvända till livet i världen eller att 
dö. Tolv ursulinernunnor samt de 
två birgittinerna och fyra barmhär� 
tiga systrar valde genast utan tvekan 
det senare. De kastades i,olika fän
gelser. Ursulinernas hjältemodiga 
föreståndarinna, Clotilde Paillot 
samt Sr. Josephine och Scholastique 
Leroux samt de två birgittinerna 
kvarhöllos i det till fängelse för
vandlade ursulinerklostret. Redan 
voro alla prästerna guillotinerade, 
då den 23 oktober Mere Clotilde 
med sina följeslagarinnor kallades 
inför tribunalet och dömdes till dö
den. Stärkta genom bönen oc)1 mot
tagandet av den heliga Kommunio
nen intalade de varandra mod. 
Sjungande Te Deum och den Mari
anska litanian gingo de mot döden. 
Moder Clotilde välsignade, djupt 
rörd, sedan de tillsammans hade läst 
Kyrkans böner för de döende, alla 
systrarna, son1 omfamnade ,varan
dra utan att dock fälla tårar, lyck
liga att snart få återses i evigheten. 
När trummorna började virvla och 
soldaterna nalkades, ropade den el
jest så rädda Sr. Natalie Vanot : Le 
jour de notre Gloire est arrive. bär
efter avklipptes deras hår och berö
vades de sina överkläder. Så 
framsträckte de händerna, vilka 
bakbundos. Anlända . till scha
votten uppstämde de Magnificat. Ett 
ögonvittne berättar, att pöbeln för
stummades vid anblicken av deras 
himmelskt förklarade anletsdrag. 
Namnen lästes nu upp och en efter 
annan lägga de huvudet under bilan 
efter att dock först hava uttalat sin 
förlåtelse över sina };)ödlar och sol
daterna. Det dödande hugget faller. 
De hava vunnit martyrpaJmen. De
ras döda kroppar föras a,.v: .soldater-
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na till den allmänn.a begravnings
platsen; där de jordades på ett nu-
mer okänt ställe. 

Så äger Birgittas orden ytterligare 
två saliga förespråkare vid Guds 
tron, vilka alla ordens medlemmar 
i våra dagar och alla för Birgittas 
verks återuppblomstrande intresse
rade förtroendefullt kunna anropa: 
Omnes beati et beates martyres or
dinis nostri orate pro nobis. 

S. N-k. 

Den kristne och hans bibel. 

Av de många osanna beskyllnin
gar, som fienderna städse slunga 

. mot Kristi Brud, den katolska Kyr
kan, finns det väl knappast någon, 
som är mera upprörande än den, 
att hon ej skulle skatta bibeln till
räcldigt, försumma den heliga bo
kens studium och dölja den undan 
för sina barns forskande blickar. 
Raka motsatsen är sann. För 
närvarande finnes ingen kristen 
Kyrka, som · sätter bibeln så högt 
som den katolska, den enda kristna 
Kyrka av betydenhet, som i vår 
tid bibehållit sin tro på skriftens 
auktoritet fullständigt orubbad. Det 
är icke katolska lärda, som rivit 
sönder sina biblar blad för blad, så 
att ingenting - som ett bekant ytt
rande lyder - finns kvar av den 
heliga boken mer än pärmen. Det 
är icke romerska kyrkomyndighe
ter, som slappt och stillatigande 
åsett detta arbete på bibelauktori
tetens förstörande. Nej, den gamla 
Kyrkan är den enda, som numera 
håller fast vid den gamla bokens 
sanning, hon är den enda bibeltrog
na Kyrkan i den hänsynslösa bibel
kritikens tid. Må vi som 
professor Linder i sin artikel i detta 
nummer uppmanar oss - alltmera 
fördjupa oss i bibelns själen näran� 
de studium! Den upplaga av Nya 
Testamentet, sdm av pastor Erik Be
nelius översatts till svenska uppfyl� 
ler alla rimliga anspråk och är för
sedd med upplysande anmärkningar 
av stort värde.. Den borde finnas i 
alla .vår�. lrntolska hem. 



MARS 

1 .  Onsdag. Askonsdag. 
2. Torsdag. }Ferialdagar. 
3. Fredag. (Jesu hjärtas fredag.) 
4. Lördag. St, Casimir. Bekännare. 
5. Söndag. Första i Fastan, 
6. Måndag. St. Perpetua och Felicitas. 

Martyrer. 
7. Tisdag. St. Thomas av Aquino. Bek, 

Kyrkolärare. 
8. Onsdag. (Kvatemberfastedag.) St. Jo

hannes de Deo. Bek. 
9. Torsdag. St :a Francisca Romana. Änka. 

10. Fredag, (Kvatemberfastedag.) De he
liga fyrtio martyrer. 

11. Lördag. (Kvatemberfastedag) ,  ferial-
dag, 

12. Söndag. Andm i Fastan, 
13. Måndag. 

} 14. Tisdag. Ferialdagar. 
15. Onsdag, 

Till de bilder, varmed kyrkorna prydas, 
kan även den s. k. korsvägen hänföras. 
På den väg, som Frälsaren tillryggalagt 
.med sitt tunga kors på sin vandring till 
Golgata, har man sedan äldsta tider upp
rest små kapell i vilka de viktigaste hän
delserna i Frälsarens lidandeshistoria i 
bild framställts och där de fromma pil
grimerna, som besöka det heliga landet 
med dess minnesrika platser, stanna för 
att i Lön och betraktelse ihågkomma Jesu 
lidande. De olika kapellen ha fått nam
net korsvägsstationer och man räknar 
fjorton sådana, inberäknat den heliga 
graven själv, över vilken en kyrka nu 
reser sig. 

På 1500-talet började man även på an
dra platser, vid kyrkor och .kloster an
bringa korsvägsstationer, till en början 
avbildningar av korsvägen i Jerusalem. 
Man finner dessa korsvägskapell i katol
ska länder utmed vägarna eller ledande 
upp till ett på en kulle beläget mindre 
kapell eller en korsfästelsegrupp, »Kalva-

16. 'I'orsdag. Ferialdag, 
17. Fredag St. Patricius. Bisk, B ek. 
18. Lördag. St. Cyrillus från Jerusalem. 

Biskop. Kyrkolärare. 
19, Söndag. Tredje i Fastan, 
20. Måndag. St. Josef, den hel. Jungfruns 

brudgum. 
21. Tisdag. St. Benedikt, Abbot. Ordenstift. 
22. Onsdag. St :a Katarina av Vadstena .  
23. Torsdag. 

l 
. ld 24_ Fredag, 1

Ferrn agar. 

25. ,Lördag, lllaria Bebådelsedag. 
26. Söndag, Fjärde i Fastan, 
27. Måndag: St. Johannes D amascenus. 

Bek. Kyrkolärare. 
28. Tisdag. St. Johannes av Capistran.o. 

Bekännare. 
29. Onsdag. 

} 30. Torsdag. Fe.rialdagar. 
31. Fredag. 

rieberg». �- Sedermera började man även 
inne i kyrkorna upphänga eller anbringa 
korsvägens fjorton stationer i konstnär
ligt utförande och numera finner man 
dem i varje kyrka. Den s .  k. korsvägs
andakten består i ett andäktigt betrak
tande inför dessa bilder av Frälsarens 
bittra lidande och död samt en muntlig 
bön (se Oremus sid. 553 och 560 ) ,  varvid 
man om möjligt går från bild till bild 
(eller för varje station gör en knäböjning 
på sin plats i kyrka1i) . Kyrkan har rik
ligen försett denna andakt med andliga 
privilegier och förmåner för att så upp
muntra de troende till ett andäktigt be
traktande av Jesu lidande och död. -
För sjuka och ålderstigna som ej kunna 
besökn en kyrka med dess stationsbilder 
har Kyrkan vigt och välsignat s. k. sta
tionskors (krucifix) inför vilket dessa 
kunna fönätta snmma andakt, hållande 
detsamma i handen. 

S .  N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri A.-B., S tockholm 1922. 


