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TANKAR FÖR FASTETIDEN AV SANKT 
BONAVENTURA. 

Var och �n som ihärdigt och av 
hjärtat övar sig i Vår Herres allra
heligaste liv och lidande, han finner 
däri allt som är honom gagneligt 
och nödigt i övermått, och det göres 
honom intet behov att söka något 
annat än Jesus. 

Herre, jag vill icke leva utan sår, 
då jag s,er dig helt och hållet sårbe
täckt. 

Så ofta vi låta en tid gå onyttigt 
förbi, förlora vi lika många grader 
av den himmelska härligheten som 
vi hade kunnat utföra goda verk un
der densamma. 

Det finnes människor som kunna 
tala mycket vackert om andliga ting 
men endast för att därigenom ver
ka gudfruktiga eller snillrika. I det 
förra fallet visa de blott hyckleri 
och förställning i det senare fåfäng
lighet och dåraktighet. 

Varna utan barskhet och förma
na_ utan att samtidigt förolämpa. 

Må man skämmas att om en från
varande säga ting, som man ej kan 
yttra i hans närvaro utan att· såra 
den broderliga kärleken. 

Ditt tal må vara lika sarrnings
enligt som okonstlat. 

Ödmjukhetens första trappsteg 
har den nått som har en ringa tan
ke om sigJ själv och den enda väg 
som för ditupp är självkännedom. 

Sålunda upplyser Gud oss, blind
födde, som varken känna oss själ
va eller vår Gud. Med det stoft var
av vi äro danade insmörjer han våra 
ögon, på det att vi först må lära 
känna oss själva och sedan med tro. 
och djup ödmjukhet kunna tHlbed
ja honom som har upplyst oss. 

Liksom man då solstrålarna 
tränga in i ett rum strax får ögonen 
på tusen små dammkorn som dansa 
i solen, vilka förut alla voro osyn
liga, likaledes varsebliv,er också sjä-



len, då hjärtat blir upplyst av nå, 
dens strålar till och med sina mi.n
sta ofullkomligheter, och upptäcker 
tusentals brister i samma ting som 
förefalla dem som icke upplysas av 
ett så levande sken alldeles fullkoni� 
liga. 

Åstunda att leva obekant och 
räknas för intet! 

Så vet, att du svårligen kan äga 
en god egenskap utan att din om
givning märker det. · Om du förbi
går den med tystna�, så kommer 
man att hålla av dig så mycket mera, 
och en dubbel berömmelse kommer 
dig till ·del först darför att du har 
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din goda ,eg,enskap men dessutom 
också därför att 9u söker dölja den. 
Om du däremot försöker utställa 
den till allmänt beskådande, så gör 
man blott narr av dig och i stället 
för att man förut högaktade dig och 
uppbyggdes av ditt uppförande, 
kommer man nu att förakta dig och 
taga förargelse av dig. 

Den ödmjuka själen är mottaglig 
för alla Guds nådegåvor liksom det 
mjuka vaxet formar sig. efter alla 
möjliga intryck. 

Det tydligaste tecknet på att nå
den bor i ett människohjärta är den 
andliga glädjen. 

KYRKAN, VAR MODER. 
PREDIKAN HÅLLEN I S:TA EUGENIA KYRKA DEN 17 

FEBRUARI 1924. 

Denna predikan har icke till
kommit med tanke på tryck
ning. Den är resultat av in
spiration, framkallad av mycket 
olika orsaker, mera än av om
sorgsfull förberedelse. Därför 
har jag, då man sedan bett mig 
om att publicera densamma, 
menat, att den icke borde omar
betas utan hi'behålla ursprungets 
prägel. 

Kyrkan, katolska Kyrkan, romer
ska Kyrkan, är · auktoritetens fasta 
bålverk på jorden. Jag är säker på, 
att utomstående; när. de höra ordet 
romerska Kyrkan, lätt få en känsla 
av obehag� såsom när man hör nam
net på en sträng herre. 

Givetvis kan ingen katolik förneka, 
att den andliga, religiösa auktorite
ten har sitt hemvist i vår Kyrka. 
Senast förra söndagen hörde vi från 
detta ställe en klar framställning om 
Kyrkans krav på och rätt till att 
bliva ansedd såsom utrustad med 
Jesu Kristi fulla auktoritet. 

Kyrkan är oföränderlig i sin från 
apostlarna ärvda organisation och 
lära, hon är sträng och obeveklig, 
när lmn försvarar återlösningens 

skatter, samvetsfriheten, och Guds 
rätt över själarna, Hon har sina be
stämda lagar och bud, hon har även 
sina straff för lagarnas och budens 
överträdare. 

Men, mina älskade, är det icke un
derbart att tänka: vilket är Kyrkans 
hårdaste straff? Ja, det är under
bart att tänka för oss, s·om med Guds 
nåd äro förvissade om att ett sådant 
straff aldrig skall träffa oss: Kyr
kans hårdaste straff är uteslutaooe, 
exkommunikation, bannlysning. 

Jag frågar, är det ett straff att 
bliva utestäng.d från ett fängelse, att 
undkomma en sträng, orättvis herre, 
att bliva befriad frårn1 ett för tungt 
ok? 

Men i vilket fall blir uteslutandet 
ett straff, ja, det hårdaste straff? 
Icke sant, när man blir utesluten 
från det, som är en kärast, om man 
blir utesluten från barndomshem
mets lycka, om man blir bortstött ur 
modersfamnen! 

Modersfamn'! Det är just detta, 
tillhörigheten till Kyrkan !betyder 
för oss. --:-- Ty Kyrkan är, i trots av 
allt yad hennes motståndare säga 



om henne, i trots av sin bestämdhet 
och stränghet för oss icke något 
mindre än vår moder: vår heliga 
moder Kyrkan! Så kalla vi henne 
helst, när vi tala 0111 henne oss emel
lim, och ingenting faller oss lättare 
på läpparna, ingenting förefaller oss 
ljuvligare än att kalla oss själva: 
Kyrkans barn. 

Vi frukta henne icke, vi älska hen
ne; i hennes bestämdhet se vi stor
het, i hennes stränghet styrka, i hen
nes obeveklighet trohet mot Kristus, 
hennes Herre; vi beundra hernle, vi 
ära henne tillgivna; hon är icke blott 
ett juridiskt begrepp för oss, icke 
blott en organisation, en moralisk 
makt; hon är för oss såsom en per
son, såsom en vördad och älskad 
person, och likväl mer än detta. 
Huru skola vi uttrycka detta: vi tro 
på henne, vi förlita oss på henne, 
vi älska henne, vi ära lyckliga i hen
nes famn! 

Jag vet, att jag härmed talar ett 
språ'k, som är oförståeligt för så 
många, i synnerhet för mina mer av 
tillfällighet hitkomna åhörare. Huru 
skulle också de kunna förstå vårt 
hjärtas jubel, som aldrig ha fått 
känna Guds hemligheters härlighet? 

Men alla Kyrkans sanna, äkta 
barn käinna vad mina ord - blott 
allt för ofullkomligt - utsäga, ehuru 
de kanske icke i bestämda ordalag 
skulle kunna svara på frågan: varför 
kallar du Kyr'kan din moder? De 
veta att Kyrkan är modern, ehuru 
de aldrig frågat sig varför. 

Ja, varför är då l(yrkcm vår mo
der? 

I 
Hon är det därför, att hennes trn · 

är vår tro och därför att vi veta den
na vårt livs dyrbaraste skatt vara i 
trygghet hos henne. 

Katolska Kyrkan har sin bestäm
da, klara tro och lära. Klart och 
bestämt utgår den från den sunda 
människonaturens uppfattning om 
vel'ldigheten, livets mening, sjiilens 
eviga väl'de: klart öch bestämt 
grund�r dein sig på evangeliernas 
ord och den apostoliska läran. Ren 
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och oskadd föres den. av heliga lä
rare genom· århundradens alla på
frestningar; klart och bestämt såsom 
i Atanasii och Augustini dagar fram
ställes denna fro och lära för oss 
1900-talets människor. Denna Kyr
kans tro står så helt i överensstäm
melse med vål"Cl egna tankar i klara 
och lugna stunder. Just så känna 
vi, måste verkligheten vara. Vilken 
klarhet och rikedom i Kyrkans lära 
om Guds personlighet och treenig
het! Vilket kärleksöverflöd i läran 
om Altarets heliga sakrament och 
mässoffrets dagligen förnyade kraft! 
Vilken mångfald av gudomlig och 
mänsklig skönhet i förening i tron 
för de heligas samfund och helgo
nens samhörighet med oss och deras 
vänskap till oss? 

0, att få tro på en sådan härlighet, 
att icke blott få tro på den utan även 
bliva levande övertygad om denna 
härlighets verklighet! Huru felak
tigt bedöma ej de människor vår 
Kyrka och vårt förhållande till hen
ne, vilka mer eller mindre m'.edvetet 
föreställa sig saken så, som om det 
kyrkliga läroämbetet, och då i första 
rummet påven, skulle sysselsätta sig 
med att förelägga oss och m1der sa
lighetens förlust som det heter, på
bjuda oss att tro läror, som vi hava 
svårt för att antaga. De slrnJle hava 
sett, med vilket jubel det katolska 
folket emottog dogmatiseri.ngen av 
Jungfru Marias syndfri.het och på
vens ofelbarhet. Det var· icke nya 
läror, som påb1jödos utan Kyrkans 
och det katolska folk.els gamla ge
mensamma trn, som högtidligen 
st�dfästes. Huni sade då den frej
dade engelska författarinnan, vars 
böcker och berättelser äro i tusen
tals händer, efter det hon vänt till
baka till Moderkyrkan: » Kyrka, mo
der! min själs lä1wtan under den 
långa landsfly'kten, äntligen har jag 
nu hunnit hem till dig!» 

Ja, det . är en stor och mäktig 
lycka att i sin djupaste och pers,m
ligaste övertygelse veta sig förenad 
med alla de mårn,ga miljoner av Kyr: 
kans barn, vilka tro detsamma i)ch 
med samma fasthet. · Men friden, 



den stora, underbW'a friden, kom
mer över oss först vid tanken på 
att denna vår tro är säkerställd mot 
villfarelser och föränderlighet "enom 
det kyrklina läroämbetets of elbm·
het. Aldrig kunna vi nog tacka 
Gud för den underbara nåden att 
här på denna osäkra jord äga en 
säkerhetens klippa, lagd av Herren 
själv, på vilken vi kunna stå -0för0 

villade av tidens skiftande menin
gar och där vi trygga vila i en mo
ders famn, som på alla våra ängsliga 
frågor om Gud, vår själ och evighet, 
kan svara med den övermänskliga 
säkerhet, Guds Son förlänat henne. 

Ja, trygga äro vi, men bliva vi 
därigenom förslöade?· 

II 
Nej, ty tryggheten vi njuta, skall 

och kan aldrig för ett verkligt Kyr
kans barn, som älskar sin moder, 
bliva slöhetens förevändning; vår 
moders skönhet måste nämligen 
sporra oss till allmänt nya ansträng
ningar att söka bliva henne lika. 

Vår moders· skönhet? 
Ja, ett vittnesbörd för Kyrkans ur

sprung är den skönhet, hon bragt i 
världen. Den överstrålar all anrnai1 

. skönhet; den är hennes adelsmärke; 
ty hon härstammar från himmelen. 
Jag skall här i dag icke tala om den 
rikedom på konst, vari Kyrkan alltid 
klätt sig såsom i en drottriingmantel, 
den som hon frårn katakomberna 
förde in i de mot himmelen strä
vande gotiska domerna; den hon ge
nom renässansens tidevarv fört fram 
till våra dagar och som nu åter bör
jar att stråla med förnyad glans. Jag 
skall heller icke tala om lz'turgiens, 
gudstjänsternas skönhet, huru tack
samt det ä'Ill kunde vara att tala här
om i detta .sam1nanhang. Jag skall 
blott tala· om. hennes inre skönhet, 
hennes läras helighet, hennes böne
livs glöd och styrkft. 

:Högt är det sedlighetens ideal, 
som hon i alla tider,; oberörd a:v oli
ka filosofis!ka strömningar.; alltidaiar 
förku:nnat,. 

D� ·forddngat·.,på :qppdktighet, 
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from het och godhet, som hon med 
avseende på vardagslivets moralite t  
och sön- och helgdagslivets Teligio
sitet ställer på alla sina barn, äro 
klara 0ch praktiska, vanligen lätta 
· att uppfyVa, m�n dock just genom 
sin bestämdhet av så stort värde för 

· den · svaga ombytliga människan. 
För livets kritiska ögoniblick där
emot, för dessa ögonblick, vilka så 

·· ofta bliva en källa till både den en
skildes, · familjens och samfundets 
förödelse; om blinda lidelser få re
gera, då har hon, Gud vare tack, 
sitt hårda, orubbliga »Du får icke!» 

Ja, mina åhörare, står hon icke i 
vår tid såsom ett .sannskyldigt under 
med sin fordran på kyskhet och äk
tenskapets oupplöslighet? 

Men ho11 fordrar bäggedera av. si
na barn, på grundvalen av samma 
offertankes fönitsättriingar, utur 
vilka hon även prisar den helgade 
jungfruligheten! Hon är ju celiba
tets beskuddarinna och ordenslivets 
hemort! 

Vi Kyrkans barn behöva blott 
se på vår moder. Huru starka, sto
ra o,ch ädla skulle vi icke bliva, om 
vi utformade i oss det ideal, som vi 
kunna läsa· i hennes · ögon. Ja, en 
sällsam glans stråla!' emot oss ur des
sa' ögon, Varifrån härleder sig 'denna 
sällsamt djupa glans? - Från 
hennes böneliv. Det är återglans 
från himmelen, ty hon talar alltid 
med Gud. Aldrig dör :bönen på hen
nes prästers läppar. Aldrig dör till
bedjans och lovprisningens eld på 
hennes altaren. År hon icke i sin 
utbredrning över hela jorden såsom 
en enda stor kör, som dagligen till
bedjande nedfaller inför Guds maje
stät och bedjande upplyfter sina 
händer till hans tron. 

Huru har hon icke lärt sina bästa 
barn att bedja! De stora mystiker
nas tankar och böner nära ännu 
vårt anidaktsliv och skulle väl detta 
mystiska andaktsliv vara utdött? -
Ack nej! Det 'finns mer akta my
st�sk ap.dakt inom den katolska Kyr
kan, än världen har någon aning 
om. . Jag 'hörde· en gång· en· giHnmal 

·· erfarell' präst såga, att vår FrlUsare 



' från :varje taber,nakel utväljer åt sig 
åtminstone en själ, för vilken han 
särskilt uppenbarar sin kärleks hem
ligheter. 

Ja,. Kutkan· är C1lltjämt helgonens 
mode1: . . Hon är moder till martyrti
dens hjältar, såsom den helige åld
ringen Ignatius, och den heliga Ag
nes, . som knappast var mer än ett 
barn ; hon är moder till forntidens 
kyrkolärare och medeltidens kyrko
furstar såsom den helige Ambrosius 
och den helige Bona1ventura ; hon hai" 
sänt ut de stora missionärerna såsom 
den helige Ansgarius, den helige 
Frans Xaver; alla, alla äro de hen
nes barn, dem alla har hon fostrat, ·  
alla hava de danat sig efter hennes 
förebild, alla de otaliga helgonen ge
nom alla århundrnden till den, som 
nu sist för några månader sedan blev 
.upphöjd till altarens ära, den saliga 
lilla Teresa!  Vilken skönhet uppen
barar icke Kyrkan genom dessa 
sina barn! Vilken ära är det ej för 
oss Cltt hCIVCI sammC1 moder som de! 
Huru måste icke denna sista tanke 
sporra våra religiösa och moraliska 
Bträvanden, just när vi se Kyrkan 
omgive·n av dessa skaror av heliga 
barn ! Då känna vi henne riktigt så
som vår moder, såsom moder till det 
bästa i oss, .såsom moder till vårt 
eget andliga, ö�rernaturliga liv. 

III. 
l(yrkcm hC1r givi t oss liv.et. Vi levCI 

av l(risti, vår Frälsares nåd, vi leva 
genom hans kraft. Det övernaturliga 
livet, nådens liv i oss är icke så myc
ket vårt liv som just Kristi liv ; såsom 
elen helige Paulus säger : »Kristus 
lever i oss . ,, 

Men Kristus hClr velat givCI oss det
ta. liv genom l(yrkcm� han har gjort 
Kyrkan till s itt organ ; hela Kyrkans, 
elen sanna Kyrkans organism är en
ligt Pauli ord Kristi lekamen, ty hon 
lever och · verkC1r endast emedan 
Kristus lever och verkar i . henne. 

I· dopet renar Kristus Frälsaren, 
själen från all synd, men genom Kyr
lums sakrament. I altarets he
liga sakrament är han själv närva-
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rande, . vår Gud, vår återlösare, vår 
vän, men såsom Kyrkans offer. I 
den heliga kommunionen komnJ,er 
han själv personligen .till oss för att 
förenas med oss och bliva vår själs 
kraft och näring, men det är Kyr
kan, som räcker honom, åt oss. När 
vi ha va gått vilse och med betungat 
samvete ångerfulla komma till hen
ne, tager hon i Kristi namn bördan 
ifrån oss. Hon står på IJJ.ans upp
drag vid vår sjuk.bädd för att ge
nom de sjukas särskilda sakrament 
styrka oss i den sista kampen. Hon 
följer . icke blott med till vår grav 
utan står då ännu framför altaret 
för att genom sitt himmelska förso
ningsoffer lindra den 11Öd, våra sjä
lar kanske måste lida i en annan 
värld. 

Ja, Kyrkan, är för oss mer än ett 
system av läror, mer än ett väl or
ganjserat samfund, mer än den stör
sta moraliska makten i världen : 
Kyrlwn lever sit t  eget liv, som icke 
kan jämföras med något annat, sit t  
eget sakrC1mentala liv, ty  Kyrkans 
synliga funktioner och · välsigpelser 
verka i Kristi kraft osynligt, överna
turligt liv. Kristu� är alltså den osyn
liga livs_principen, Kyrkan den av 
honom besjälade organismen: Kris
tus och Kyrkan hava med avseende 
på våra själars frälsning en och sam
ma livsfunktion. Därför cir hon 
Kristi brncl .  Hon har givit oss hans 
liv och så gjort oss till sina egna och 
till Guds barn. 

I djupaste betydelse är hon vår 
moder emedan hon i Kristi kraft hClr 
fött oss till det övernaturliga livet 
och närer detta liv i oss genom alla 
sina välsignelser, nådemedel .och 
sakrament, allra mest genom Kristi 
lekamen och blod. 

Huru skulle det vara möjligt för 
oss att icke älska en moder, vars 
h\järta är Jesus Kristus själv i elen 
heliga eukaristien? 0, om ,vi blott 
kunde ropa ut till alla, vare sig de 
:vilja lyssna därtill eller ej, huru högt 
vi älska henne! 

I henne veta vi, att vår tro är 
il'yggad, grundvalen för vår lycka i 
tid . och evighet ! I henne se vi för-



verkligat detta den andliga skönhe
tens ideal, mot v.ilket vårt väsens äd
laste krafter bävande sträva! Så
som Kristi brud har hon givit oss 
livet, närer det dagligen vid sitt giv-

. milda ·bröst och ökar det med det 
livets bröd, som hon så frikostigt 
bryter. 

0, du trygghetens famn, skönhe-
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tens sköte, vår t Uvs källa, heliga 
Kyrka, lf:risti brud, vi älska dig, vi 
beundra dig, vi tro på dig, vi sluta 
oss till dig, vi vilja aldrig skiljas 
från dig, ty huru skulle vi, dina 
barn, kunna leva utan dig, då du är 
vår Moder! -

A n s g a r  M e y e r. 

MARIA - . GUDS MODER. 
TANKAR INFOR MARIA BEBÅDELSES FEST. 

Mariebebådelsefest säger oss : Ma
ria är Guds moder. Ordet Guds mo
der är till den grad i ·bruk uti våra 
böner, det har så trängt in i vår tros 
förklaringar, att det ibland går oför
märkt förbi och ma'Il' 'betänker icke 
dess stora, viktiga betydelse. Det 
fattas ingenting kanske i din Marie
andakt, men måhända fattas någon
ting i din Mariekännedom. Säkert 
är, att •en sådan kunskap skulle lära 
oss att högre skatta Marias upphöjda 
värdighet och öka vår vördnad för 
henne. Den skulle bliva oss ett va
pen i de strider, som Marieandakten 
ännu alltjämt 'har att utstå, och visa 
oss huru nödvändig denna andakt, 
som intager en så förnämlig plats i 
det kristna livet, i själva verket är. 
Därför några ord om Marias gudom
liga moderskap, som är orsa:ken till 
alla hennes övriga företräden. 

Trossatsen angående detta moder
skap står icke isolerad, icke skild för 
sig; den är förenad med många an
dra trossanningar, som bilda vår 
tros väsen och medelpunkt. Man 
kunde tillägga, att en klar framställ
ning och förklaring av detta moder
skap skapar ett riktigt begrepp om 
Kristus, Gudamänniskan. Maria -
Guds moder, så lär oss den heliga 
skrift, som uttryckligen förklarar, 
att Maria är Kristi moder och 
att Kristus är Gud. Och därav 
draga vi den berättigade slutsatsen, 
att M;aria är Guds moder och befin-

na oss då i full överensstämmelse 
. med vad traditionen säger oss. 

Jag inskränker mig till att skär
skåda vad evangelisterna Lukas och 
Matteus lära. Först och främst en 
liten upplysning beträffande den he
lige Lukas. I sitt evangeliums bör
jan säger han, att han noggrant un
dersökt, vad han går att nedskriva: 
i likhet med andra, som redan fram
ställt det som hänt, » så har ock jag, 
som inhämtat noggrann k·unskap 
om allting, ifrån begynnelsen ansett 
mig böra i ordning n·edskriva det för 
dig, ädle Teofilus» .  ( 1, 3 . )  Det be
visar, att Lukas för att använda ett 
tidsenligt uttryck rådfrågat källor, 
som han ansåg trovärdiga. Och när 
han vidare i andra huvudstycket 
försäkrar; att Maria gömde och 
övervägde i sitt hjärta alla händelser 
och ord, anmärka därtill våra ka
tolska skrifttolkare, att Lukas 'Sä
kert rådfrågat den heliga Jungfru 
Maria angående sin framställnings 
riktighet. Detta är av stort intresse 
för oss, ty några lärda män hava 
försökt bevisa, att de första huvud
styckena utav Lukas evangelium 
icke äro författade av denne ,evan
gelist och följaktligen icke kunna 
räknas såsom helig skrift, såsom 
Guds ord. Detta har Bihelkommis
sionen på grundvalen av ett långva
rigt, ingående studium förkastat, 
och vi måste enligt dess beslut av 
26 juni 1912 antaga, att Lukas sjäh 



nedskrivit även de första kapitlen av 
sitt evangelium och att dessa äro 
liksom de övriga en del av den heli
ga skrift. 

Läs andäktigt Lukas I, 26-39 och 
lägg märke till vad som särskilt för
tjänar uppmärksamhet, nämligen: 
»Se, du skall avla i ditt liv och föda 
en son, och du skall giva honom 
namnet Jesus. Han skall vara stor 
och kallas den Högstes Son.» Häri 
förutsäges ett moderskap i ordets 
sanna och äkta betydelse, och ängeln 
lovar det åt Maria: du skall avla och 
föda. Dessa tvenne ord innesluta i 
sig det, varigenom en kvinna blir 
moder. Av denna bebådelse, av det
ta glada budskap följer, atthan, som 
av Maria skall födas, skall vara hen
nes sanne son, emedan hans kropp 
skall bildas ur Jungfrumoderns. 
Genom dessa ord är det uteslutet, 
att sonens lekamen kan vara en 
skenlekamen, till exempel en sådan, 
vari änglar visade sig för männi
skorna. Utesluten är även de gamla 
irrlärarnes mening, att Kristi kropp 
vore kommen ifrån himmelen och 
genom Maria kommit till världen 
liksom ljuset genom kristallen. Nej, 
ett annat moderskap blir förutsagt, 
det framgår tydligen av ängelns ord 
- ett sant moderskap. 

Maria har ej heller uppfattat det 
annorlunda. Rören hennes svar på 
ängelns ord : »Huru skall detta ske, 
då jag icke vet av någon man'! » 
Dessa ord sammanfatta de betänk
ligheter, Maria hade mot vad äng,eln 
anförde. Det var Marias fasta före
sats att förbliva jungfru. Varför el
jest frågan: huru s1rnll detta ske? 
Hennes tvekan och anmärkning gäl
la icke att avla och föda en son. 
Vad är naturligare för en trolovad 
än vissheten, att hennes hjärteön
skan skall bli uppfylld? Vi se i 
Gamla Testamentet många fromma 
kvinnor jubla vid sådant budskap. 
Vi läsa ju uti samma kapitel 
hos evangelisten Lukas om glädjen 
i Zacharias' hus, där Elisabeth är den 
lyckliga modern till Johannes Dö
paren. Maria ville föl'bliva jungfru, 
<_)ch uppfattade såsom ,ett sant mo-
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derskap det som vart henne bebådat. 
Det himmelska. sändebudet full

följer därpå sitt uppdrag och med 
den lösning, han erbjuder, följer, att 
Gud ingalunda ville fråntaga henne 
hennes jungfrulighet. Genom det 
utlovade moderskapet skall hennes 
löfte icke brytas. Men ängelns svar 
innesluter ånyo . försäkran om eU 
verkligt moderskap. Ett underverk 
skall göra detta möjligt, och det 
sker. »Den Helige Ande skall kom
ma öv,er dig och den Högstes kraft 
skall överskygga dig ; därför skall 
ock det heliga, som skall födas av 
dig, kallas Guds ,Son. )) Klart låter 
ängel'l1J förstå , att det icke är tal om 
den naturliga ordningen i det som 
skall ske. 

Därpå följer hos Lukas den glada 
händelsen uti Zacharias' och Elisa
beths familj, försäkran om Johan
nes Döparens födelse, en högtidlig 
försäkran, att ingenting är omöjligt 
för Gud. De stora hemligheter, som 
kungöras för Maria, fordra ett be
kräftelsetecken, och Maria skall se
nare se detta tecken. Hon skall gå till 
.sin släkting Elisabeth, och-ur hjär
tats djup framspirar nu den tåck
samhetshymn: »Magnificah, som 
tydligt ådagalägger hennes inre sin
nesstämning, hennes glädje och lyc
ka. - När ängeln hade sagt allt det
ta, uttalar hon det välsignade )) Fiab : 
Se jag är Herrens tjänarinna, varde 
mig efter ditt ord. 

Alla lärda, kyrkofäder och teolo
ger, som behandla detta skriftställe, 
se i detta glada budskap ett verkligt 
moderskap för Maria vara för han
den. 

Och det ändrar ingalunda moder
skapets värde och betydelse, att ord
ningen icke är den vanliga, att sät
tet, varpå det inträffar, är säreget. 
Det mänskliga faderskapet finns ic
ke här. Enligt naturens vanliga 
ordning gå fader- och moderskap 
alltid tillsammans, dock ick,e viq 
Kristi människobliva11de. Kristus 
är icke Marias och Josefs son. Han 
är Marias son. Så är detta · moder
skap en hemlighet och ett under
verk, men därför finnes ingen an-



ledning att förneka eller förkasta 
det - evangeliets ord äro tillräck
ligt klara. 

Hos den helige Matteus, är i få 
ord, med mindre enskildheter Ma
rias underbara moderskap beskrivet. 
Jag anför blott följande. Matteus 
börjar sin berättelse med Jesu sHik t, 
tavla ( I, 1-17 ) .  Ända till .Josef an
för han den maniiga linjen. I(om
men till Josef, slutar han plötsligen : 
Marias man ocL hon födde Jesus, 
som kallas Kristus ( ordagrn.nn iiver
sättning : och au henne föddes J.esus 
som kallas Kristus . )  . Här se vi åter
igen tydligt framställt detta under
bara, sanna moderskap : Kristus fö. 
<les utan mänsklig medverkan. D et 
framgår av följande verser. - Evan
g,elister omnämner en uppenbarelse, 
som ängeln bringar till Josefs 
kännedom för att bekantgöra, 
att Maria har avlat genom den 
helige Ande. » Josef, Davids son 
räds icke att taga Maria, din 
hustru, till dig , ty det som är 
avlat i henne är av den helige Ande. 
Hon skall föda en son och du skall 
giva honom namnet Jesus.» Båda. 
evangelisterna äro ense ·  om att ge0 

nom en gudomlig inverkan , genom 
ett under är Kristus född av Maria. 
Vi komma således till den slutsatsen: 
Jviatteus och Lukas lära uttryck
ligen, att Maria är på ett underbart 
sätt Kristi sanna och verkliga moder. 

Och denne Kristus är sann Gud, 
det är den andra sanning,en . Han 
kallas den Helige, den Allrahögstes 
son, Guds son. - Vem är denne 
Guds son ? - Det bleve för vidlyf
tigt att anföra evangelisternas alla 
utsagor härom. Genomläsa vi noga 
det Nya Testamentet, och fatta vi de 
olika vittnesbörd Kristus uttalar om 
sig själv vid olika tillfällen, betrakta 
vi de under, han gör såsom bevis pa 
sin gudomlighet, de tecken han gi
v,er före och efter sin död, uppstån
delse och himmelsfärd, de vittnes
börd, som änglar och apostlar av
lägga ; studei·a vi den helige Johan
nes evaei1gelium och den helige Pauli 
brev, då är säkert varje förnufts , 
enligt tvivel uteslutet : Kristus är 
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Guds son. Denne Guds son, elen he 
lige, född av Maria i tiden är den 
andra personen i den heliga Tre
enigheten, ifrån evighet jämlik med 
Fadern i makt och härlighet, och 
tillsammans med Fadern och den 
helige Ande en enda, samma gudom
liga natur. 

Ett enda exempel till bekräftelse . 
Den helige Paulus skriver til l Fi

lipperna : (Il, 5-7 ) :  »detta sinnelag 
(självförsakelse)  skolen I hava i 
eder, vilket även var i Kristus Je
sus; ty då han var i Guds gestalt , 
ansåg han icke för rov att vara jäm
lik med Gud; likväl utblottade han 
sig själv, tog på sig ,en tjänares ge
stalt , vart lik människor, och till det 
yttre funnen såsom ,en människa.» 
Kristi tillvaro såsom Gud, före hans 
människoblivande lär aposteln klart 
och tydligt, och sammanföra vi de 
olika vittnesbörden, så framträder 
Kristus otvivelaktigt överallt såsom 
Guds son. Att sammanfatta i ett klart 
begrepp vad apostlarna lära om Kris
tus, Guds son, därtill ära vi ju fullt 
berättigade, emedan dessa heliga för
fattar,e alla äro vittnen till samma 
uppenbarelse och skriva un<ler ingi
velse av samme Guds Ande. Dfö·lill 

: kommer, att förut omnämnda Bibel
kommission hänvisar oss till Lukas 
och försäkrar, att Lukas författat 
sitt evangelium enligt aposteln Pauli 
predikningar. Här se vi vem denne 
Guds son är: Han var ifrån begyn, 
nelsen Gud såsom Fadern, bredvid 
och med Fadern. 

Så äro vi i stånd att s�mmanfatta 
allt i denna slutmening : Kristus är 
i sanning född av Jungfru Maria ; 
denne Kristus är verkligen Guds 
son, eller såsom aposteln Paulus in
tygar : Han var i . Guds natur och 
när han uppträdde i människoge
stalt , ansåg han sig icke som en rö
vare tillvälla sig främmande ,egen- .  
dom, enär han visste ,sig vara Gucl 
och utgav sig: för Gud. Därav fram 
går med säkerhet och klarhet icke 
blott , att Maria är Guds moder, utan 
även huru hon är Guds moder. Och 
därmed är också förklarat hennes 
gudomliga moderskap, så vida en 



förklaring av denna viktiga, stora 
hemlighet är möjlig. 

Enligt naturens ordning kallas 
den moder, som giver livet åt en 
person, ehuru denne person äger nå
gonting, som han i egentlig mening 
icke ·har . att tacka modern för. 
Varje människa har nämligen en 
själ, som tillsammans med kroppen 
utgör hennes person, och likväl mot
tager man endast kroppen, icke sjä
len utav modern ; själen kommer 
ifrån Gud, men kroppen, såsom 
mänsklig kropp behöver den av Gud 
givna själen. Så förhåller det sig även 
med Marias gudomliga moderskap . 
Hon har fött ,en son, och för denne 
son, detta barn, denna yngling , den
ne man hiade en kropp bildats ur 
den rena, jungfruliga Marias kropp. 
An mera: med Kristi person, som 
hade vår natur, var föreuad den gu
domliga naturen. Dessa tv änne na -
turer, den gudomliga och den 
mänskliga , voro icke sammanblan
dade till något nytt, de voro icke 
blott ställda bredvid varandra, de 
voro oförändrade, var och en med 
sina egna egenskaper, förenade i en 
enda person : Jfristus, så att denne 
person hade en mänsklig kropp, en 
mänsklig själ, förstånd och vilja , ar
betande .för sigi och därtill en gu
domlig natur, en gudomlig vilja, 
även för sig v,erkande. Och denne 
person, Kristus, har icke själv åstad
kommit denna förening, vare sig vid 
sitt dop uti Jordanfloden, vid sitt 
predikande, eller i något annat ögon
blick av sin tillvaro, utan denna fö
rening har skett i och med att 
Maria avlade detta barn. Hon är 
moder till · dei:me person, som är 
Gud ,  ehuru han blott omedelbart ut
av henne mottagit kroppen. Så var 
Maria Guds Moder, så är hon det 
ännu och skall vata det, emedan 
Kristus var i tiden, är ännu och all
tid skall förbliva Gud och människa 
i en person, som är född av Jungfru 
Maria. Detta är Kyrkans u�pfatt
ning och förklaring av Kristi person 
och av Maria ; detta har ock alltid 
varit Skriftens och överlämningens 
H:ra. 
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De första kristna århundradena lä
ra oss åtskilligt om denna trosartikel ,  
denna Marias höga värdighet. Sättet, 
varpå man yttrar sig visar klart, · att 
man söker efter ord uti ett språk, 
som icke var beräknat för så stora 
hemligheter. T. ex. den helige Ig
natius av Antiochia uti brevet till 
Efesierna, vari han skriver: » Vår 
Gud,  Jesus Kristus, blev buren uti 
Marias sköte, enligt Guds frälsnings
plan. Han var av Davids släkt, men 
av den Helige Ande. Han blev född 
och döpt . . . Och för världens fur
ste, (djävulen ) blev förborgad Ma
rias jungfrulighet och moder
skap . . .  ,dessa hemligheter för vår 
tro, vilka Gud fullbordat i sina hem
liga rådsbeslut. » För Ignatius står 
Marias jungfrulighet, hennes under
bara, sanna moderskap fast ; fast 
står, att Kristus är Gud och männi
ska. Detta är nödvändigt, men ock
så tillräckligt för att bevisa vad vi 
här ovan anfört. 

Efter Ignatius kommer Ireneus, 
som inrymmer stor plats åt Marias 
medverkan vid Kristi återlösnings
verk. Men i synnerhet äro vi tack 
skyldiga Tertullianus för hans klara 
framställning - han som i stor ut
sträokning danat de teologiska ter
merna i det latinska språket. Efter 
att hava bevisat, att Maria är Kristi 
och Guds moder, förklarar han i 27 
kap. »aclversus Piaso.ean» de båda 
naturernas förhållande hos Kristus 
och slutar med den allmänt antagna 
och hävdvunna 1bekännelsen. Vi 
bekänna uti Kristus en tvåfaldig na
tur, ej sammanblandad, utan före
nad i en person, Gud och människa, 
Kristus. Klart är således, att Ter
tullianus, om han än ej använder 
orden : Guds moder, likväl . antager 
och erkänner Marias gudomliga mo
derskap. 

Så följa uti 4 :e ·och 5 : te århundra
det de stora kyrkofäderna, såsom 
Athanasius och Augustinus, som 
med känd förmåga yttra sig om vad 
vi redan framställt som elen Heliga 
skrifts klara mening, och vilkas ar
beten mer och mer uppskattas i den 



så mycket fordrande, så skarpt kri
tiserande nutiden. 

Det fanns emellertid människor, 
som förnekade Marias gudomliga 
moderskap, antingen därför att de 
vägrade att erkänna Kristi gudom 
eller hans mänsklighet, eller illa för
'Stodo de båda naturernas förening 
uti en enda person, Jesus Kristus. 
Detta var anledningen till att på det 
allmänna kyrkomötet i .  Efesus läran 
om Marias gudomliga moderskap 
blev klart formulerad, bestämt för
klarad för allmän trosartikel, ehuru 
den i Kyrkans första tid allmänt 
varit ,erkänd av de trogna. I san
ning kan man säga: »Fråga någon 
om modern, och du vet vad han 
tänker om sonen. » Maria är Guds 
moder. 

Av stort intresse är P. Grisar's på
pekande i hans kända verk om Lu, 
ther, att denne självförnöjde »refor
mator» långa tider efter att han ha
de uppsagt påven sin lydnad 
dock ville behålla och läsa . bönen: 
i>Herrens ängel kom till Maria 
1ned- bebådelsen» ,  och att han ville 
ha . den införd såsom kristligt 
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'bruk till åminnelse av Kristi män� 
niskoblivande och Marias gudomliga 
moderskap. Sedan den tiden har 
mycket hänt i de frånskildas läger, 
och när vi se vad som hänt med Lu
thers efterträdare och anhängare, så 
kunna vi väl våga säga, att sedan 
kärlek,en och vördnaden för Maria, 
Guds moder, försvunnit också det 
sista bandet, som ännu förenade 
dem med moderkyrkan, 'brustit. Och 
då måste vi bekänna med !bedrövel
se, vad andra påpekat före oss: Mo
dern vart försvunnen, men med mo
dern gick Sonen. 

Vore det icke möjligt att återigen 
finna en ny anknytningspunkt eller 
föreningslänl,;, oss och dem emellan, 
genom Maria. De fira ännu Marie
bebådelsefest. · Skulle icke denna 
fest kunna väcka intresse för och 
uppskattning av Marias gudomliga 
moderskap,. skulle icke den kunna 
förena dem omlfring Modern och So
nen i lära och ära, så att med Guds 
nåd bleve besannat: Maria, Guds 
moder, har besegrat alla irrläror 
över hela väi'lden! Det give Gud! 

J b h. v a n  G i j s el. 

-ETT KLOSTER MED GAMLA ANOR. 

. I ett av Cr,edos föregående num
mer har jag talat om ett kloster i 
Luxembourg, inom vars murar man 
har grundat en böneförenin,g för 
de skandinaviska folkens återvän
dande till deras gamla kristentro. 
Kanske skulle det också intressera 
tidningens läsar,e att höra något när
mare om detta förbönens hus. 

Det kallas numera Sairn,t Maurice 
och har blivit ställt under den teba
iska legionens anförares och hans 
medmartyrers höga beskydd. Själ
va byggnaden är ganska ny, men 
den kommunitet den innesluter är 
ingalunda frårn igår. Det är nog få 

, kloster över huvud som har så gam
la och så stolta traditioner som Saint 
Maurice, vars historia kan följas till-

baka ända in i den galloromanska 
tiden. Vårt stift är nämligen en di
rekt fortsättning av det kloster, som 
förut hette Saint-Maure och som låg 
i Anjou på vänstra stranden av Loi
re, varifrån den sista stor� kloster
stormen i Frankrike utdrev bene
diktinerbröderna. Men stiftet Saint
Maure grundades på den helige Be
nedikts es._en tid, med andra ord un
der 500-talet. Och sedan har det 
oavbrutet bestått under en lång följd 
av århundraden. De enda luckorna 
i vårt klosters utvecklingshistoria 
bildas 'genom den storf\ pesten, som 
mot slutet av det sjätte århundradet 
drog härjande_fram över Europa och 
genom militärkomturen på 700-ta
let. Efter långa århundraden av 



återuppväckt liv härjades det så av 
franska revolutionen, och slutligen 
drevos dess innebyggare i larnidsflykt 
efter en tioårig återuppblomstrings
tid mot slutet av 1800-talet. Saint 
Maurs tillvaro var sålunda rik på 
prövningar under fjorton århundra
den .  Och redan dess· första början 
varslade om vad som komma skulle. 
Benediktinerordens mäktiga träd, 
som en gång skulle överskygga hela 
Frankrike, kunde först slå riktigt 
djupa rötter i detta lands mark un 
d er kamp mot stormar och oväder. 
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Redan på vägen till sitt nya hem 
fingo murrukarna utstå allehanda ve
dermödor. De gotiska krigen rasa
de nämligen då i Italien. Men då de 
trötta vandringsmännen äntligen ha
de nått sin resas mål vid stranden av 
Loire, möttes de där av underrättel
sen, att den helige biskoP'en Inno
cent var död. Och hans efterträ
dare visade dem ingen överdriven 
välvilja. De började underhand
lingar . De  sökte efter en tillflykts
ort. En sådan var ingalunda lätt att 
finna. Slutligen fingo de dock av 

Klostret Saint,Maurice i Clervaux. 

En dag fick den helige Benedikt 
mottaga långväga gäster på Monte 
Cassino. De  voro utsända av bisko
pen av Mans, den helige Innocent, 
som genom dem ville bedja, det väs
t erländska klosterlivets höge fader 
om en utvald munkkolorni. Bisko
pen lovade att sörja för dem på alle
handa sätt och ställa dem under sitt 
särskilda beskydd, om de blott ville 
komma och bosätta sig i hans stift. 
Den store ordensstiftar,en gick in på 
detta förslag och utvalde den helige 
Maurus, sin käraste lärjunge, till le
dare för detta företag i fjärran land, 
vars ärorika framtid han förutsåg. 

en austrasisk herreman, som ägde 
jord vid Loires stränder, mottaga 
hans galloromanska villa i Glan
feuil, som senare kom att kallas 
Saint-Maur, Där slogo våra mun
kar sig ned, eller rättare sagt de  to
go sten från villan till ett kloster, 
som de byggde något högre uppe på 
en kulle, varifrån de hade en vid
sträckt utsikt . Detta blev det för
sta benediktinerklostret i det fran
kiska Gallien. 

Sinart räknade det - över 100 mun
kar. Men Gud, som redan under 
den helige Benedikts liv tillät att 
Monte Cassino förstördes, skonade 



ej heller det klosterliga nybygget i 
Glanfeuil. Det var pesten som kasta
de sig över klostret vid Loire och 
nedgjorde en legion av munkar. 
Sist av alla bortrycktes också sankt 
Maurus. 

Såh�nda smälte det nyss så blomst
rande klostret plötsligen samman, 
till en ganska liten kommunitet, men 
i alla fall höll det sig vid liv ända 
fram på 700-ta1et . Då kom den svå
ra tid, då Karl Martel av den mili
tära nödvändigheten såg sig tvun
gen att vinna länspliktiga män ge
n om att skänka dem jordegendo
mar, som de merovingiska konun
garna förut hade givit åt Kyrkan. 
Glanfeuil fick också mottaga en av 
dessa feodalherrar, som i grunden 
skövlade och förstörde hela denna 
anläggning. Men en from herre-
1nan, som fick ärva ruinerna av dess 
förgångna härlighet, återupprättade, 
gripen av medlidande, det klosterli
ga livet på denna minnenas mark. 
Och nu kunde det ostört trivas där 
sekel · efter sekel i byggnader, som 
uppfördes något lägre än det ur
spningliga klostret . på själva den 
grund där den galloromerska villan 
en gång s,tått. _ Men de vidriga öden, 
som detta kloster drabbades : 'i.t V Ull -

per sin för�ta tid, ver�rnde länge ef
ter och . hindtatle detta gamla stift 
P.tt utöva det , .inflytande utåt, som 
tnan hade anled_ning att vänta av en 
dotter till själve den helige Benedikt. 

Här kan det ej vara fråga om att 
ens i stora drag förtälja det klosters 
öden, som först benämndes Saint
Maur de Glanfeuil och sedan fick 
namnet Saint-Maure sur Loire. Vårt 
stift fick genomgå alla de prövnin
gar, som under tidernas lopp drab
bade de franska klostren. Det blev 
plundrat av normanderna, under 
hundraårskriget och under huge
nottkrigen och led dessutom mycket 
av Loires översvämningar och av 
andra naturkatastrofer. Liksom 
varje människa har också varje klo
ster sin säregna karaktär och sitt 
säregna levnadsöde, vilka båda äro 
bestämda av historiens Herre. Sankt 
Benedikts gepom sankt �faurns 
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enmdlagda kloster vid Loire var allt
ifrån första . början märkt med .kor
�ets tecken. Också fortsättningen 
skall visa detta. 

Under . 1600-talet blev det full
ständigt ombyggt i den tidens hög
tidliga och monotona stil och ytter
ligare höjt för att värna det mot flo
dens periodvis återkommande stig
ningar och togs i besittning av bene
diktiner tillhörande den frejdade 
maurinerkongregationen. Sålunda 
fortsatte det gamla klostret sin väl
signelsebringande verksamhet, än
da tills franska revolutionen kom 
och skoningslöst utdrev alla mun
kar ur Frankrike . Sedan följde en 
period av hundra år, då dess verk
samhet helt låg nere. 

Men åt 1890 utsände det ivrigt 
verksamma stiftet Solesmes en ny 
koloni av munkar, som 1skulle bo  in
nanför dess massiva murar, vilket 
övergivet och ödsligt ett helt sekel 
förmått trotsa elementernas förstö
relsekraft . Fem år därefter kom 
också en abbot dit för att återupp
rätta det urgamla stiftet. Var nu 
prövningarnas tid äntligen förbi ? 

Ack nej! Redan år 1901 utfärda
des nya lagar, · som tvingade mun
karna att ä'n en gång lämna dessa 
rum öde, där de hade levat så lyck
liga dagar inför Guds ansikte. 

Ka:gitlet har provisoriskt slagit sig 
ned 'först i Belgien och sedan i Lu
xembourg, där det har återupprättat 
det gamla stiftet . Men Saint-Maure 
sur Loire står ännu kvar och trotsar 
alltjämt tidens tand. Därför behöv
de vi ett nytt namn för det nya stif
tet .  Och genom omständigheternas 
makt blev det den helige Mauritius 
och hans medmartyrer, . som det ut
valde till sin skyddspatron . 

Sålunda ha vi nu under fjorton 
sekler modigt och uthålligt kämpat 
mot vidriga öden, och så vitt det har 
varit oss möjligt ha vi sökt bära de 
evangeliska rådens fana och sankt 
Benedikts vapenmärke högt. 

Men ännu återstår att omtala vad 
som sker inom dessa nyuppförda 
klostermurar, där varje dag en bön 
uppstiger för våra nordiska bröder, 



som så grymt har - ryckts bort från 
den katolska familjekretsen. Kan
hända kunde ·  Credos läsare också ha 
något intresse för att höra en skisse
rad framställning av vårt klosterliga 
liv. 

De skulle förgäves få leta efter 
alla de mörka ränker, vilka så ofta 
förekastats munkarna . av de män 
som arbetade på .att få dem bort ur 
Frankrike. Clervaux är ett saJ11ru
skyldigt glashus. Av sin arkitekt 
har det ställts på en av Luxembourgs 
höga kullar, det är uppfört ·i sträng 
stil efter tyska förebilder och ,ge
nombrutet av otaliga fönster. Re
dan genom sitt utseende förkunnar 
vårt stift att allt inom dess murar är 
öppet och ärligt. Dess många olik
formade gavlar, dess höga spetsiga 
klocktorn, som dominerar de grön
skande dalarna och de skogklädda 
höjderna runt omkring, dess röda te
geltak i varma färgtoner, som ofta 
står mot en grå himmel, förkunna 
för vandraren, att här finnes en 
byggnad, som varken kan kallas ka
sern eller skola. Låt oss alla gå 
ditin och se ,  hur benediktinerna till
brh�ga sin dag. 

Redan klockan, 2 på natten börja 
dessa munkar som gå klädda i svar
ta, fotsida kåpor, sitt viktigaste ar
bete, vilket utgöres av de heliga tide0 

bönernas reciterande i koret. Ingen
ting får avhålla dem ,från denna 
upphöjda sysselsättning. Varje ar
bete måste utan min�ta dröjsmål 
avbrytas, så snart klockorna giva 
tecknet till denna gudstjän,sts bör
jande, till vilken samtliga munkar 
begiva .sig med värdig hållning, ord
nade efter ålder, under klostergår
dens välvda gallerier. D et är en ur
gammal tradition hos alla munkar 
att allt annat får vika för tideböner
na. Den helige Basilius har infört 
del] som princip överallt i Österlan
det. Av honom har den helige Be
nedikt övertagit densamma för att 
efter sin sedvana formulera den i 
korta, eggande satser. 

Den heliga tidegärden bedes emel
lertid icke i ett sträck u,tan är upp
delad på olika tider under· dagen och 
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natten. Än · göres den mycket hög
tidlig, än mera . enkel alltefter kyr
koåret. Men i varje fall är den ett 
imponerande skådespel genom den 
ädla värdighet, varmed denna stora 
kör av munkar i sina korstolar av 
ek utföra sin sång Qch :Sina cere
monier. Men framför .allt är det här 
som man bättre än annorstädes lär 
s ig fatta sanningen i de ord som den 
helige Krysostomus - själv munk 
- uttalade, då han sade, att bröder
na i ett kloster liksom soldaterna vid 
stormningen av en stad utgöra sköld
taket vid stormningen av himlen. 
Viribus unitis med förenade 
krafter - så lydde en gång ett poli
tiskt sl�gord. För benediktinermun
'karna utgöra dessa ord formeln, för 
deras andliga aktion, ty här åter
finna vid den katolska Kyrkans offi
ciella böner, vilka läsas, sjungas och 
utföras av en församling, söm fromt 
har enats i Frälsarens namn. Tro
gen sitt löfte är han därför med sina 
heliga änglar mitt ibland dem. 

Det är en självklar sak, att också 
den enskilda och tysta bönen, som 
hämtar näring av de gemensamma 
bönestunderna i koret, har sin givna 
plats på vår dagsordning. Men då 
den mindre framträder i det yttre, 
vilja vi här förbigå den med tystnad 
i denrna kortfatt�de .skildrl.ng. 

Dagens övriga timmar äro ägnade 
åt allehanda arbete - handens så
väl som hjärnans - ävenledes må
ste ju måltiderna ha sin bestämda 
tid, huru frugala de än må vara. De 
intagas gemensamt ganska fort och 
kryddas med uppbygglig högläs
ning. Efter dem följer vår rekrea
t ion med ordet fritt för alla mun
ka1:na, . som a,n,nm:s aldrig få . l>ryta 
den klosterliga tystnaden. Ty den
na är allmän regel, då den ensam 
kan bilda den atmosfär som , .erfor
dras för varje bön och allt umgänge 
med Gud. l)en är också införd .i be
nediktinernas stora regel liksom 
också hos andra klosterordnar. 

Må vi slutligeru betänka, att detta 
stilla liv, som varje dag förflyter på 
liknande sätt, är omslutet av en ka
nonisk klausur, som aldrig får bry-



tas, så vida icke den klosterliga lyd
naden, som här behärskar det hela, 
bjuder någon av munkarna att läm
na klostret, antingen det gäller ord
nandet av klostrets affärer eller nå
gon prästerlig verksamhet. Meili 
dylika utflykter betraktas som un
dantag och få aldrig vara länge, då 
avskildhetens ro är en av huvudvill
koren för allt verkligt klosterliv. 

Ja, så leva de munkar, som i Cler
vaux outtröttligen bedja för de vil
seledda bröderna i fjärran Nordan-
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land, där en gång Sankt Ansgar -
en av 800-talets stora benediktiner
munkar - förkunnade frälsningens 
evangelium. Give Gud, att det and
liga kapital av nåd och välsignelser, 
som ännu återstår som en evighets
frukt av hans ,mödor, och böner, må 
kunna bliva mångdubblat genom 
Clervauxmunkarnas förbön, på det 
att det må kunna yäga djupt i Guds 
barmhärtighets rådslag. 

D o m A 1 f r e d L'H u i 1 1  i e r. 

rån Credos lorn 

I Rom har kyrkoherden i Lateran
basilikan, assisterad av sina präster, 
högtidligen åter satt upp krucifixen 
i sjukhuset San Salvatore. Försam
lingsborna ha genom frivilliga gå
vor insamlat de nödvändiga pen
ningmedlen till 40 stora krucifix. 
Genom sjukhusets salar gick en hög
tidlig procession av präster och re
presentanter för de kyrkliga ord
narna, åtföljda av konvalescenter. 
Välsignelsen gavs med krucifixet. 
Slutligen sjöngs Te Deum. 

Den Påvli�a Vetenskapsakade
mien har högtidligen öppnat det 

akademiska läså1,et i sina lokaler, 
belägna i Pius . IV :s paviljong i den 
vatikanska trädgården, vilken den 
Helige Fadern ställt till akademiens 
disposition. Påven själv samt kar
dinalerna Gasparri, Merry del Val, 
Ehrle och Vanutelli voro närvaran
de. Blarn;l andra föreläsare märk
tes Pater Hagen, direktör för obser
vatoriet i Vatikanen, vilken talade 
om egendomliga formationer hos ly
sande nebulosor. 

Pius IV:s paviljong är ett elegant 
renässanspalats, som . byggdes mitt i 
den vatikanska trädgården av på-



varna av ätten Medici. Det är cll 
arkitektoniskt mästerverk med ut
sökta stuckornament och var ur
sprungligen avsett att bli påvarnas 
sommarresidens. 

I Vatikanen äro arbetena redan i 
full gång för att förbereda den mis
sionsutställning, som skall öppnas 
nästkommande 24 december, den 
dag, då jubelåret skall invigas . Fyra 
av utställningens tolv paviljonger 
äro redan färdigbyggda. Bland an
nat skall i utställningen il}gå en sam 
ling böcker OJll missionen, vilka se
dan s kola stanna i Vatikanen och 
bilda kärnan i ett verkligt missions
bibliotek, vilket säkert blir unikt i 
hela världen. Påven intresserar sig 
livligt för denna missionsutställning 
och inspekterar ofta personligen för
arbetena. Utställningen kommer att 
sönderfalla i två avdelningar : en 
som innehåller föremål, vilka ge  
kunskap om de länder och folk, där 
missionen arbetar, en som behmid
lar själva missionens verksamhet. 
Den förra kommer att visa kartor, 
bilder, mineral , exemplar av mis
sionsländernas flora och fauna samt 
ett rikhaltigt stenografiskt m'1terial, 
den senare skall erbjuda översikts
kartor över alla missionsstationerna 
samt åskådningsmaterial över mis
sionärernas 'kyrkliga, pedagogiska 
och karitativa verksamhet. Även 
filmer från missionsländerna och 
fonografiska 1ieproduktioner av de  
främmande språkens egendomlig
heter komma att erbjudas de intres
s erade besökarna. 

I de  vatikanska arkiven har nyli
ligen införlivats en samling dolm
ment, som illustrera påvedömets 
hjälpverksamhet i Ryssland. Därav 
framgår att under endast ett år 28  
millioner dagliga måltider givits de  
hungrande. Tiil de socialt högre 
stående ha i tusental utdelats prak
tiskt sammansatta paket med nä
ringsmedel. Bland dessa dokument 
finnas även många brev från högt 
uppsatta personer , bl. a. från skis
m atiska präster, vilka ge ett välta-

ligt vittnesbörd om den aktning och 
vördnad, som påven genom denna 
hjälpaktion förvärvat t. o. m .  hos 
medlemmar av den ryska ortodoxa 
kyrkan. 

Den italienska regeringen har be
fallt, att det palats, som förr dispo
nerades av den kejserliga ryska be
skickningen, nu skall överlämnas 
till sovjetrepublikens diplomatiska  
representant. Då  genom denna åt
gärg ett 40-tal fattiga ryska famil
jer, som voro den gamla regimen 
tillgivna, blivit utan tak över huvu
det, har Vatikanen erbjudit sig att 
sörja för dessas uppehälle. 

I hela världen har tvåårsminnet 
av Pius XI:s kröning högtidlighållits 
med imponerande festligheter. Sär
skilt voro dessa anslående i Wien 
och i W arschau, där det tacksamma 
folket ihågkom påvens verksamma 
hjälp under de svåra åren efter 
fredsslutet . 

Den 18 januari har påven utsänt 
en encyklika »Maximam gmvissi
mamque» som utstakar grundlinjer
na föi· det nyordnande av de rätts
liga förhållandena mellan Frank
rike och den katolska Kyrkan i detta 
land. Samtidigt som Pius XI för
nyar tidigare påvars fördömande av 
skilsmässan mellan stat och Kyrka 
och av de s. k .  »lekmannalagarna», 
vilka på ett godtyckligt sätt ingripa 
i den katolska Kyrkans inre förhål
landen, tillåter han att »stiftsföre
ningar », » As·sociations diocesaines » ,  
bildas. Dessa skola organiseras ef
ter principer, som tillfredsställa !bå
de staten och Kyr,lrnns fordringar 
och möjfo��öra för Kyrkan att åter 
få en laglig tillvaro i Frankrike. Det 
påvliga aktstycket säger öpp·et 'ifrån, 
att detta nyordnande av Kyrkans 
ställning i Frankrike endast är en 
etapp på vägen till den fulla frihet 
och myndighet, som Kyrkan har rätt 
att fordra i kraft av Guds hud och 
den kanoniska lagen. 

Den franska pressen har livligt 
kommenterat denna handling av på
ven. Le Matin skriver bl . a.: »Den 



överenskommelse, som påven till
låter, är ej blott avsedd att reglera 
materiella frågor, den medför också 
återstäJlande av hjärtliga förhållan
den mellan republiken och Kyrkan. 
Kyrkan är ·en stormakt, emedan hon 
är :evig. Staten . är också en makt. 
Det är illa, om dessa två makter, 
som äro gjor·da för att komplettera 
varandra; bekämpa varandra. De
ras gemensamma intresse fordrar, 
att de träffa en överenskommelse . »  

Den sista engelska )) Catholic Di. 
rectory )) upplyser oss 0111, att i det 
brit.tiska riket finnas 14,439,941 ka
toliker. Under det sista året ha de 
ökats med 253,630. I ärkestiftet Li
verpool är 22 % av befolkning:en 
katolsk . Av detta områdes 136,000 
skolbarn besöka 39,000 katolska 
skolor. Under förra året var kom
munionernas antal 6,450,000 och 
1590 personer omvände sig till den 
katolska Kyrkan. 

Under de sista 23 åren ha 240 
anglikanska präster övergått till den 
katolska Kyrkan. Sedan början av 
Oxfordrörels·en 1841 är deras antal 
över 800. På Leo XIII :s uttryckli
ga befallning har en katolsk hjälp
förening bildats för att understödja 
dessa konvertiter, . som genom sin 
omvändelse förlora sitt levebröd . . 

I Irland ägde under förra året 
ingen enda äktenskaplig skilsmässa 
rum. De irländska lagarna känna 
blott till separation men ingen skils
mässa mellan . gifta. Det irländska 
parlamentet har hittills förhindrat 
införandet av en skilsmässolag. 

I Schweiz ha · skilsmässorna stigit 
från 1 562 år 1916 till 1979 år 192 1 .  
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I Förenta State1·na har biskopen 
av Rochester 'beslutat att inrätta ett 
högre katolskt läroverk, avsett för 
1 ,000 lärjungar. Därför begärde han 
650,000 dollars, som skulle insamlas 
genom frivilliga bidrag av stiftets in
vånare. Han ledde personligen in -
samlingen, vilken •efter 10 dagar gav 
det vackra resultatet av 900,000 dol
lars. Den nya skolan skall ställas 
under den helige Thomas av Aqui
nos patronage .  

Fader Thomas har utgivit en redo
görelse för det katolska universite
tets i Washington utveckling under 
34 år. 16,137 studenter ha inskri
vits, av vilka 2,781 där ha avlagt si
na akademiska grader. Detta uni

versitet har upprättat den första 
lärostolen i Förenta staterna i k a
tolsk teologi oclt kanonisk rätt. Fyra 
ärkebiskopar, tjuguen biskopar och 
cirka 12,000 präster ha där mottagit 
sin vetenskapliga utbildning.  

I februari har i St. Louis -en ny 
katolsk daglig tidning börjat utkom
ma under namnet: )) St. Louis Ame
rican)) ,  I Förenta Staterna finnas 
förutom de dagliga tidningarna re
dan 89 katolska veckotidningar med 
tillsammans en och en halv million 
prenumeranter. 

Den apostoliska legaten för Kincc 
Mgr Constantini förbereder inkal
landet av en• stor •synod, vilken sä
kert kommer att bli av stor betydel
se för den katolska Kyrkan i den 
yttersta östern. 

Cistersienserorden har i Y ang Kia 
Ping i Kina anlagt ett kloster under 
namnet )) Notre Dame de la Conso
laJion )) . Även ett andra kloster skall 
inrättas, som särskilt skall tjäna 
missionen. 
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CREDOS · BÖCKER 

Coram Scmctissimo av 
moder M a r y L o y o 1 a. 
Helsingfors 1923. Pris 1 Kr. 

Åter har vårt grannland i öster 
skänkt oss tillökning av katolsk lit
teratur på svenska språket. Utom 
de i föregående nummer omnämn
da smärre skrifterna föreligger nu 
en liten vacker bok med ovannämn
da titel, , Coram Sanctissimo. Inför 
det allraheligaste . Som titeln redan 
förråder är det frågan om Altarets 
allra heligaste sakrament. Det är 
en samling av trettiosex små betrak
telser, ägnade att läsas i stilla be
grundan inför Frälsaren i Altarets 
allra heligaste sakrament eller i lugn 
och ro i hemmet för att väcka kär
lek, andakt och längtan efter »Ang
larnas bråd ». D·tn lilla boken är 
synnerligen välkommen, då vi hit
tills saknat just en sådan på svenska 
språket och den rätt fördelaktigt 
ski]jer sig genom sin originalitet i 
tankar från liknande böcker på 
främmande språk. Formatet kunde 
kanske ha varit ett bekvämare · för 
att lättare kunna medtagas till Guds 
hus - nu går den väl nätt och jämnt 
i en ficka eller handväska. Boken 
rekommenderas på det varmaste till 
Credos läsare ej blott för sitt -goda 
innehålls skull utan också emedan 
den tack vare dess finske utgivares 
frikostighet liksom de i första num
ret av Credo omnämnda ,, Helgonle-

gender för barn » - »Inför Krµci
fixet», » St. Henrik », kan säljas i 
Sverig,e till förmån för » Credo».  -
De erhållas i Stockholm genom Cre
dos expedition, Götgatan 46 samt vid 
våra kyrkor, 

S. N o r cl m a r k. 

» Små bilder ur Jimgfl'll 
Marias Levnad » ,  av H e n
r y  S e b a s t i a n  B o  w
d e n. Helsingfors 1923. 
Pris 50 öre .  

På 128 sidor få vi här för varje 
dag i månaden en 'andaktsläsning 
rörande hemligheterna i den heliga 
Jungfruns levnad. Boken lämpar 
sig till begag.nande under hela 
kyrk.oåret men ä r  särskilt välkom · 
men till Marias månad, maj. - Utom 
dragen ur Marias levnad förekomma 
små berättelser ur kända helgons el
ler kända fromma pers011ei·s liv , 
som särskilt åtnjutit Jesu moders 
förböns underbara hjälp. Boken 
rekommenderas alldeles särskilt åt 
Mariakongregationernas medl•ein
mar och alla dem som sträva efter 
att visa Kristi Moder den bästa vörd
naden, genom att efterfölja hennes 
heliga leverne. Det billiga priset 
gör den lätt att anskaffa och ger man 
genom att köpa den även ,, Credö»  
en hjälp, då även denna försäljes till 
dess förmån . 

S. N o r cl m a r  k. 



DIN iBÄ:STE VÄN. 

,,Gå till Honom tidigt om 
morgonen, och låt din fot 
slita Hans dörrtrösklar. » · -
(Sir. 6 : 36.) 

Huru noga äro vi icke med att 
uppfylla artighetens fordringar! Hu
ru illå till mods, tills våra sociala 
förpliktelser blivit fullgjorda! När 
det gäller att avlägga och besvara 
visiter, huru nervösa bli vi icke om 
något hinder kommer mellan, huru 
m edvetna om att ett uppskov tarvar 
en ursäktande förklaring! 

Och allt detta när det gäller blott 
och bart bekantskaper. Men huru 
är det då, när det är fråga om en 
vän, en välgörare, en person som 
håller av oss och intresserar sig för 
oss ? Om formella visiter här äro 
opåkallade är det endast emedan 
vårt hjärta iclrn är i behov av nå
gon drivfjäder. Objudna, hänsyns
löst ofta, komma och gå vi, »slitan
de hans dörrtrösklar» .  

Och vår bäste Vän - behandla 
vi Honom sålunda ? - lika kärleks
fullt , lika familjärt ? Om icke,  så 
varför icke? Hör Han icke till de 
välgörare, vilkas gåvor äro förtjän
ta av tacksamhet, de vänner, vilkas 
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känslor man bör taga hänsyn till, de 
bekantskaper åtminstone, vilkas 
uppmärksamheter måste återgäldas ? 
Är det emedan Han så helt och hål
let står till vårt förfogande, som vi 
tro oss kunna försumma Honom ? 
Eller emedan Han är konungarnas 
Konung, som Han kan anses stå 
utanför den cirkel inom vilken höv
lighetens fordringar iakttagas ? 

Ack, Herre, huru obekymrade vi 
äro om det som tillkommer Dig! 
Huru likgiltig jag är för Din . aldrig 
svikande omsorg om mig! Sänd till 
denna värld som till ett främmande 
land , fann jag Dig väntande på ått 
mottaga mig, att välkomna mig, att 
erbjuda mig Dina tjänster, att visa 
mig all huldhet och nåd. Du har 
öppnat Ditt hus för mig . Du inbju
der mig till Ditt bord. Du bjuder 
mig enträget Dina gåvor: »Alle I,  
som törstige ären ,  kommen hit till 
vatten . . .  , Kommen hit och köpen 
utan penningar och för intet både 
vin och mjölk. » ( Is.  55 : 1 )  » Kom
men till mig och 'jag skall v eder-

. kvicl�a eder.» (Matt. 1 1  : 2 8. )  » Den, 
som kommer till mig, honom skall 
jag icke kasta ut. » ( Joh. 6 : 37. )  
D u  anför alla bevekelsegrunder för 
att draga mig till Dig och nödgas 



ändå klaga : » I viljen icke komma 
tilLmig för att hava livet. »  {Joh. 
5 :  40. ) 

» De begynte allesamman ursäkta 
sig. Jag har köpt en lantgård . . . 
Jag beder dig, tag emot min ursäkt. 
Jag har köpt fem par oxar . . .  Jag 
beder dig, tag emot min ursäkt. Jag 
har tagit mig hustru och därför kan 
jag icke komma. » (Luk. 14 : 18-
20. ) 

Så var diet för länge sedan; . så är 
det allt fortfarande. Vi ha tid för 
andra förpliktelser - för vår korre
spondens, våra uppköp, våra besök 
hos andra, mer gynnade. vänner. 
Men ingentid för ett besök hos Ho
nom. Är det då så långt till närma
ste kyrka ? Så långt, att Han gott 
kan medgiva att avståndet är ett 
tillräckligt skäl för vår frånvaro, 
utom vid, sådana tider då vår när
varo är en absolut skyldighet ? Kan 
jag åberopa hushållsgöromål och 
viktiga sysselsättningar, när jag ser 
vilka de äro, som lyckas finna tid att 
besöka Honom ? 

0 min Gud ,  varför dessa eländiga 
undanflykter inför Dig, » Du trofaste 
Gud » ? Varför faller jag icke ned 
för Dina fötter och bekänner att det 
icke är avståndet, ej heller bristande 
tid eller någon rimlig orsak som 
hindrar mig från att komma till Dig, 
utan endast och allenast brist på 
kärlek? D et är ett skäl som jag icke 
kunde uppge för någon annan vän. 
Jag vore tvungen att uttänka någon 
annan förevändning varmed jag 
kunde ursäkta min försumlighet. 
Men inför Dig behöver man icke 
förställa sig. Din vänskap är ena
stående i den fullkomliga uppriktig
het och förtrolighet som medgivas på 
båda sidor. Vi kunna erkänna oss 
vara kalla och halvt motvilliga besö
kande, men vi äro icke för den skull 
ovälkomna. Den .nyckfullhet , . den 
själviskhet, det egensinne, som i var
je annan vänskaps intresse påkalla 
självbehärskning, kunna visa sig i 
all sin fulhet inför den Allgode, den 
Vän, » som är trognare än någon 
broder » ( Ordsp. 18 : 24) ,  som ingen-
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ting förmår avskräcka, avkyla eller 
avlägsna från oss. 

Han vill att vårt umgänge med 
.Honom skall vara fullkomUgt . fritt ; 
ingenting ansträngt eller tvunget. 
Han vill ha oss sådana som vi äro, 
vilja vara. Han vill äga vårt förtro
ende. Han vill vinna tillträde till 
vår själs hemligaste rum, dit vi själ
. va blott titta in på bestämda . tider 
och med hälften bortvänd blick. Han 
skulle vilja dela ögonblickets intres
sen och bekymmer med oss, sympa
tisera med oss i varje . tilldragelse, 
stor eller liten, ,som avbryter den 
jämna gången av vårt hemliv eller 
vårt inre liv, taga del i varje upp
levelse av vare sig sorg 1eller glädje. 
Soldaten. på väg till fronten, barnet 
med sin krossade leksak, flickan 
med sin första hemlighet, icke min
dre än hustrun, modern, prästen, 
med sina betungade hjärtan - Han 
vill hava dem alla. Han ser oss gå 
hit och dit för att söka hjälp, tröst 
och råd. Han hör våra fötter ila 
förbi Hans dörr för att slita andra 
vänners dörrtrösklar, och Han ropar 
till oss, förebrående och tillika full 
av gudomlig mildhet: »Mig, som är 
en levande källa, övergiva de, och 
göra sig brunnar, ja, usla brunnar. 
ty de giva intet vatten , )) (Jer. 2 :  13. ) 

Huru länge, o Herre, J:wru länge? 
När skola vi vakna upp till medve
tande om verkligheten vi vakna upp 
till medvetande om verkligheten av 
D in närvaro ibland oss och om än
damålet med denna närvaro ? Vi 
vore färdiga att dö för den, om så 
behövdes, och ändå befatta vi oss så 
föga därmed. Skall jag vänta tills 
jag blir överbevisad därom av min 
sista timmes samvetskval, eller av 
de  långa timmarna i skärselden? 0, 
varför drog jag icke nytta av min 
Emmanu_el ,  min Gud med mig , me
dan det var tid, ))medan Han ännu 
var med mig på vägen)) ? Varför 
insåg jag icke under mitt drömliv 
där nere att jag behövde Honom, 
som är det enda nödvändiga i detta 
evighetens verkliga liv ? 

Ett barn sade en gång vid katekes
undervisningen : )) Skall det inte bli 



förskräckligt för dem, som icke tro 
på den verkliga närvCU'on, att vid 
den yttersta doinen finna att det var 
sant, . att vår Herre ändå var däri 
Till och med oni de inte visste bättre, 
och det således inte var deras fel, 
och vår Herre icke är ond på dem, 
tror jag · att de ändå komma att bli 
förskräckligt ledsna!» 
· Men om dessa bli ledsna, huru blir 

det då för dem som visste det och 
ändå försummade Honom? · Dessa, 
åt vilka Han kommer att säga : »Så 
lång tid har jag varit hos eder, och 
I kännen mig icke!» (Joh. i4 : 9. ) 
» Var dag var jag med eder i temp
let.» (Luk. 22 : 53. ) 

Hene Jesus, låt icke detta bliva 
min bittraste tanke i skärselden, det
ta · de bittra tankarnas land. · Det är 
hög tid att jag återgäldar Din kär . 
lek, att jag gottgör för det . förflutna , 
att jag hastar till Dig med min ånger 
och min kärlek. 

Gå ti ll Honom tidigt om morgo
nen. Är I den dagliga mässan e11 
omöjlighet för mig? Han väntar på 
mig där, för att frambära, för · mig 
och med mig, sitt offier och mitt offer 
för våra gemensamma intress.en. 

Och låt din fot sli ta Hans döl'l'
il'ösklar. Framför allt på eftermid
dagen och om kvällen, när kyrl:an 
är tom och Han är lämnad alldeles 
allena. Kunde jar� icke med litet 
god vilja och fyndighet innesluta ett 
besök hos Honoin i mitt vecko-, om 
också icke i mitt dagliga, program? 
Kunde jag icke on�na mina besök 
hos andra vänner så att jag finge 
några minuter över för min käraste 
och bäste? 

Vilken välsignad hågkomst, när 
H;an på . sistone som mitt viaticum 
hämtas till min dörr, att jag medan 
jag levde trofast uppfyllde vänska
pens · förpliktr�her o.ch slet . Hans 
dörrtrösklar ! 

- (Ul Coram Sanctissimo.) 
' ' 
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TöRNEKRON AN OCH . RO

SORNA. 

:0, min F1·älsal'C, som törnekrona 
bar för min skull · att �in- synd 

försona, 
den clu ger att tålamod mig , lära 
hjälp mig villigt genom livet bära. 
Jesu helffa hjärta, till din ära! 

Då skall ftam bland törnet som :mig 
sårar, 

vattnat utav smäl'taps heta tåmr, 
likväl b lomstra lyckans rosor skära. 
Hjälp mig att dem glad och tacksam 

bära 
Jesu helga hjärta, ti ll din äm! 

E S t h e f A cl e ] e V O Il G � g e r f  C n: 

VÅRT SISTA CONCILIUM 

PROVINCIALE. 

Sveriges katoliker kunna detta år 
fira ett v,emodigt 450-årsminne. År 
14 7 4 var det nämligen sista gången 
som vårt lands katolska biskopar 
sammanträdde till ett s. k. concilium 
provinciale för· att gemensamt dryf
ta och ordna aktuella kyrkliga frå-

i gor. Detta biskopsmöte hölls i Ar
boga och var sammankallat av Ja
Jrnb Ulfsson Örnefot, som var ärke
biskop· 1469-1514 och måhända 
kan kallas den störste av alla de 
män, som , suttit på Uppsala ärke
hiskopsstol. Biskop av Linköping 
var Henrik Tidemansson ( 1465:-

1500 ), född i norra Östergötland och 
ivrigt verksam för sitt vidsträckta 
stift. Under hans tid fullbordades 
koret i Linköpings domkyrka, han 
lät uppföra Munkoeboda slott och ett 
särskilt ,biskopshus i Vadstena där 
,han gärna vistades. Som en verklig 
husbonde, för sitt folk sörjde han 
jämväl för anlä:ggandet av vägar och 
broar. . 

Biskop i Skara var Hans lVfar
quardsson ( 1461-1478 ), Strängnäs
biskopens namn var Johannes ( 1469 
-1479) ,  medan Lydeka Abelsson 
( 1465,-1487 ) satt på biskopsstolen 
i Västerås. Denne senare var först 



kyrkoherde i Munktorp och gjorde 
sig sedan som biskop bemärkt för 
sin outtröttliga iver för kyrka och 
gudstjänst. Det var under hans tid 
· som Västeråskyrkans kor ombygg
des. Det lilla Växjöstiftet styrdes 
troligtvis under det året Arbogakön
ciliet hölls · ännu av biskop Gud
mund Nilsson ( 1468-1475 ). 

Om Arbogak:onciliet säger Hans 
Hildebrand i Svetig,es Medeltid: »De  
beslut som där fattades voro mån
ga och allvarliga. Överallt i stiften 
finna vi lovvätda bemödanden att 
upprätthålla god ordning eller åter
införa den ,  när den hade försvun
nit. » Och de;_ store kännaren av 
vår katolska tid påpekar särskilt, att 
elen kyrkliga uppgångstid , då Arbo 0 

gakonciliet hölls; visst inte nöjde sig 
med att tänka »allenast på det ytt
re». Sålunda lät ärkebiskop Jakob 
Ulfsson t. o. 111. i sin fromma nit 
älskan »trycka ett kapitel ur ett re
ligiöst arbete, ·  i vilfoet anvisning 
gavs, huru en präst bör pröva sitt 
eget samvete för · att kunna rätt hö
ra bikt och läsa mässan; till stiftets 
präster utdelades .ex,emplar med be
fallning att de skuUe hängas upp i 
sakristian och att innehållet skulle 
noga behjärtaS, ll 

Bland Arbogasynoclens beslut 
märkas noggranna bestämmelser om 
prästernas kläcledTäkt, om . upprät
tandet av sjukhus vid varje dom
kyrka, om kanikernas  plikt att för
rätta sin tjänst i domkyrkans kor, 
om undervisningen av blivande 
klerker o .  s. v. Troligen är det ock
så på detta möte som de svenska !bi
skoparna blivit eniga om att inläm
n a  en ansökan om upprättandetav 
ett eget universitet - det senare 
Uppsalauniversitetet - vilken ansö
kan beviljades av Påven Sixtus JV 
genom en bulla av den 28 februari 
. 1476., 

DEN HELIGIE CHAD. 

A:� Moder M iti� y S a l o m  e: 

H�r du. någonsin . hört talas ,  om 
honom föi:ut ? Det var fyra bröder , 
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alla h eliga, två av dem kanoniserade 
helgon. Deras namn voro Celin , 
Cymbel, Cedd och Chad, De levde i 
medlet av det sjunde århundradet, 
då S:t Aidan var biskop av Lindis-

. f arne och S :t Wilfrid norra Eng
lands apostel.. De voro 'bondsöner , 
men lika väl uppfostrade som om d e  
varit prin§ar. Chad sändes till sko
lan, i Lindisfarne och lärde sig älska 
bokliga · kunskaper. Han älskade 
dem så högt att han tänkte ·att han 
skulle begiva sig ut på resa för att 
få ·lära sig ännu mer. Och vart tror 
du att han reste för att bli ell' lärd 
man?  Till Rom, Florens, Paris ? 
Nej - till Irland. Ty på den tiden 
var Irland liksom en enda, stor· Iär
domsskola, med lärare både för eget 
och andras behov. Från den g1:öna 
ön utgingo lä:uare till alla länder. Så 
att Chad gjorde klokt i att fara över 
havet västerut. · Vid sin återkomst 
hjälpte han sin broder Cedd m ed att 
grunda ett kloster i Lastingham, på 
Yorkshires .slätter. · Cedd dog av en 
förfärlig pest som härjade i Nor
den och överlät klostret åt sin bro
der.  Det hörde till en munks ålig
ganden att gå ut ibland folket och 
predika i byar och städer och vid 
stugudörrarna, ty bönderna voro 
mycket okunniga, många voro hed
ningar och många voro dåliga krist
na. Chad strövade omkring t ill fots 
och undervisade folket hela dagen 
lång. 

Genom ett m isstag konsekrerades 
Chad till biskop av Northumbria. 
Han ville icke bli en hög herre; han 
älskade stillhet och ett anspråkslöst 
levnadssätt. Men han :var för saktmo 
dig för. att ställa till något b1,åk och 
när misstaget upptäcktes och en' he
lig biskop, S :t Wilfrid , måste säga åt 
Chad att han skulle avsäga sig- sitt 
!biskopsstift och lämna York, små
log S :t Chad endast. , ·  Han ·vai· full
komligt tillfreds med att fråntråda 
sin höga värdighet och leva ,som en 

· ringa munk, Så gick han tillbaka 
till sitt i ltloste11 i Lastingfaarn och 

. skulle ha förblivit där till sin död, 
ödmjuk och lycklig, om - ioke hans  

· stora förtjänster kommit i dagen och 



han blivit utnämnd till biskop av 
Lichfield. Vid den tiden började han 
bli gammal, och Theodor, hans för
man, förbjöd honom att färdas till 
fots som han gjort ända dittills. 
Theodor satte honom därför på häst
ryggen och tillsade honom att skona 
sig så mycket söm möjligt. 

Chad prisade ständigt Gud. När 
det blåste hårt prisade han Gud. Vid 
oväder plägade han gå till kyrkan 
och bedja med stor andakt. Ibland 
frågade människorna honom varför 
han bad under åska och blixt. Då 
talade han om Guds domar och om 
huru sorgligt det vore att dö i oväi1-
skap med Gud. När han bara hade 
tid för sina biskopsplikter brukade 
Chad 'begiva sig till ett kloster som 
han stiftat i Lincolnshire och till
bringa en tid där i stillhet m ed sju 
eller åtta munkar, hans bästa vän
ner .  En dag bragtes till detta lilla 
samfund underrättelse om att en för
näm inan från hovet ärnade inträda 
i klostret och att han om några da
gar skulle infinna sig därstädes. Ef
ter några dagar kom till klosterpor
tei1 en man, iklädd en grov blus som 
bönderna lburo. I handen hade han 
en yxa. Portvakten sporde vem han 
var. Hmi .svarade:  » Orwini» .  Så 
hette den ädling som de.  väntade. 
Orwini ville visa att han kom för att 
ai:beta som en ringa man och icke 
som en adelsman. Han blev en he
lig munk och plöjde fälten och ut
förde motbjudande sysslor. 

Orwini, .som älskade Chad såsom 
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ei1 bi:oder, högg ,en dag ved i näi·he� 
ten av kyrkan. Då hörde_han plöts
ligt den allra härligaste sång,  Han 
lyssnade; den tycktes komma n er 
ifrån himlen . Sedan spridde d en 
sig, .så att säga, över hela kyrkan 
och dog småningom bort och tycktes 
återvända tiH himlen. Då hörde han 
Chads röst ropa. » Skynda» ,  sade 
han, ))kalla de sju bröderna hit, att 
de . må komma och prisa Gud med 
mig !  Snart skall en gäst komma och 
föra mig bort. )) Orwini gjorde som 
lian blivit tillsagd ; sedan kastade 
han .sig på knä framför Chad och 
bad honom säga vad den underbara 
sången, i kyrkan betydde. Chad var 
förvånad över att han också hade 
hört den. Han sade, att det var 
änglaröster som Orwini hört och att 
äni.{larna kommit för att förkunna 
hans död sju dagar därefter. Orwi
ni måste lova helgonet att icke för 
någon omtala denna stora hemlig
het förrän efter Chads död. 

Sju dagar förging9. Seda111 kom 
slutet, som den trötte, gamle mannen 
befanns hava inväntat och som han 
längtade efter . Sången hördes ånyo, 
och några av de församlade sågo i 
en syn helgonen från himmelen 
komma helgonet på jo1'den tillmötes, 
och i den lysande skaran var Cedd, 
Chads käre broder , som gått hem så 
långt före honom. Det var år 672,  
den 2 mars , den dag som Kyrkan nu 
begår hans fest. Skulle icke vi tycka 
om att få en sådan död ? 

Övers. av K a r  i n  A n  t e  1 1. 

FRÅN VÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

STOCKHOLM. , 

En tillbakablick på den förflutna vin
tern visar alt intresset för förenings- 'och 
församlingslivet varit gott. Föreningarnas 
möten ha varit talrikt besökta, särskilt gäl
ler detta om de festliga . sammankomsterna 
vid juletid - glädjens tid. 

Hans Högvördighet Biskopens namnsdag 
elen 27 december firades av barnen ooh 
ungdomen i S : t  Eriks församling med 
uppförande.t av små lustiga teaterstycken. 
Som.' lokalerna i :det gamla biskopshuset 
äro ,otillräckliga för så:dana tillfällen, hade 

man lyckats utverka att på billiga villkor 
få disponera l>Stora Teaterns» vid södra 
Bantorget rymliga salong och barnens 
glädje över att få uppträda på en )>riktig 
scem> visade sig i deras spel. Småttingar
na från St. Eriks gosshem och från St. Eli
sabeths flickhem uppförde först på rörande 
barnsligt sätt »Dockan som gick vilse)) ,  Där
efler uppträdde d'e något mer scenvana unga 
damerna ur föreningen Laetitia och fingo ge
nom sitt utmärkta utförande av det ·komi
ska stycket »Prinsessan Bumfia� även. den 
eljest mest surmulne åskådare att hjärtli
gen skratta. D� unga aktörerna och ej 



minst de.ras ivriga . och dukt�ga regi Syster 
Editha förtjäna ett tacksamt erkännande 
och visade också de rungande applåderna 
av den . fulltaliga publiken, att man upp: 
skattade deras prestation. 

Laetitias unga förmågcir visade sig åter 
på tiljan vid sina sedvanliga fastlagsspel 
och uppförde då i dagarna tre »Prinsessan 
och bondflickan» under stor tillslutning 
från församlingsmedlemmarnas sida. 

PATER A. MENZINGEH 
från Köpenhamn höll föredrng å S :t Ans
gars sal söndagen den 2 mars på ioo judan 
av Föreläsningimämnden över ämnet: ,En 
ny Verden» .  Den lärde patern och veten
skapsmannen visade sig . vara i ]Je
sittning av en smidig framställningskonst 
,,cl1 en säregen dialektisk skärpa; som 
icke uteslöt ett entusiasmerande patos. Ef
ter att hava analyserat de senaste årtion
denas mer och mindre materialistiskt be
tonade, gängse världsåskådningar på1·isadr. 
föredragshållaren den strömkantring, som 
på senaste tiden inträffar inom tänkandets 
värld, innebärande spiritualismens grad.visa 
segrande över materialismen och den katol
ska Kyrkans stigande inflytande på nuti
dens tankeliv. 

En talrikt församlad', förstående publik 
gav genom livliga applåder tillkänna sin 
hänförelse över föredraget, och Förcl!i.S·· 
ningsnämndens ordförande tackade i var
ma ordalag föredrags-hållaren för hans viil
vilja att företaga en resa till Stockholm 
och komplimenterade hon:0111 för det 
värdefulla föredraget. Hans Högvör
dighet Biskopen uttalade ävenledes sin 
glädje över det danska gästlbesöket och 
förklarade sig med det s törsta intress,, om
fatta föreläsningsverksamheten å S : t  Ans
gars sal, som han hoppades nästa sä.,ong 
skulle återupptagas med förnyad kraft och 
gediget program. S.  

ST. JOSEFSFÖRENINGEN. 
Tisdagen den 15 januari hade St. Jo

sefsföreningen sitt sedvanliga högtidssam- . 
manträde för julfirande. Då föreningslo
kalen befanns för liten för de talrika del
tagarne hadi; man lånat den gamla vackra 
skolsalen, vars gamla väggmålningar gjor
de sig utmärkt vid skenet av julgranens 
och de festliga bordens många strålande 
ljus. 

Hans Högvördighet Biskopen gjorde fö
reningen äran att deltaga i sammanträdet, 
som öppnades med avsjungandet av gamla 
julsånger. Enskilda medlemmar bidrog:o 
på förtjänstfullt sätt till underhållningen 
genom sång och musik. En hjärtlig och 
okonstlad stämning rådde och preses själv 
vakade över att intet fattades vid de rik
ligt dukade borden, där allt fanns samlat 
som till svenskt julfirande hör. 

Vid sammanträdet i februari höll ordfö
randen kyrkoherde S. Nordmark ett in-
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tressant föredrag 0111 sina resor i det här
liga Rhenlandet och visade talrika ljusbil
der från dessa vackra nejder. 

CONCORDIA CATHOLICA. 

hade sitt första sammanträde för året den 
30 januari. Därvid föredrogos års- och re
visionsberättelserna och föreningen bevil
jade styrelsen decharge för föregående års 
förvaltning. Den förutvarande styrelsen 
å tervaldes delvis ooh nyvaldes hr U. Jo
hannsen och fru Brita Roesler i st. f. två 
styrelseledamöter, som vistas utomlands. 
Ävenledes återvaldes revisorerna. 

Härefter följde supe, i vilken c:a 40 med
lemmar deltogo. 

Nästa allmänna sammantl'äde avhölls 
den 28 februari. Vid detta förekom val 
av vice ordförande enär den hittillsvaran
de avsagt sig uppdraget, och blev dir. F. 
R. Cormery vald. I programmet ingick 
vidare av.hörandet av en radiokonsert samt 
gemensam supe. H. H. Biskopen hedra
de föreningen med sitt besök. 

MALMÖ. 
Onsdagen den 20 februari hade S : t  Kata

rina föreningen åter sammankomst. Kl. 7 
,började man redan samlas och en stund 
därefter sutto alla kring ett festligt dukat 
kaffebord. Det var Elisabethsystrarna 
som voro värdinnor och vid första anblic
ken av det vackert smyckade bordet för
s tod man att de goda systrarna ioke be
sparat sig någon möda. Efter kafferepet 
bjöds på mera hårdsmälta saker i det att 
protokollet för styrelsesammanträdet som 
ägt rum föregående dag upplästes. Sedan 
utdelades till samtliga närvarande »S : t  Ka
tarina» -medaljen, som enligt besh:it, skall 
bäras av föreningsmedlemmarna vid sam
mankomsterna. Därmed var det obligato
riska programmet för kvällen genomgånget 
och man hängav sig nu åt lekar och dylikt. 
Stämningen var hela tiden den allra bästa 
och klocknn blev 10 . innan man skiljdes åt. 

G. H d t. 

CREDOS FOND. 
Transport 

Vänner i Frankrike . . . . . . . . .  . 
Amerikansk gåva · . . .  · . . . . .  · . . . . .  . 
Präst i svenska kyrkan till svai' 

på flera artiklar i Svensk Kyr-
kotidning . . . .  · . . . . . . . .  · . . . . .  . 

Statskyrkopräst med . tillönskan 
om lrntolicismens framgång i 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. K. ,  Göteborg . . . . . . . . . . . . . . 
Västmanländsk präst i svenska 

kyrkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Föreningen Sursum Corda . . .  . 
Greve Eric von Rosen, Hockel-

stad, Sparreholm . . . . . . . . . . . . 

9,440: 10 
26: · -
45: ..:__ 

10: -

10:  
5:  

12 :  90 
25: -

50: -
Summa kronor 9,624: -



MARS 

L Lördag. Vår Frus tidegärd. · 
2. Söndag. Quinquagesima (Fastlags-

söndagen). 
3. Måndag. Ferialdag. 
4. Tisdag. St. Casimir. Konung. Bek. 

Fettisdagen. 
5.  Onsdag. Askonsdagen. 
6. Torsdag, St. Perpetua och Felicitas 

martyrer. 
7. Fredag. St. Thomas av Aquin. l(yr

kolärare. (Jesu hjärtas fredag). 
8. Lördag. St. Johannes de Deo. Bek. 
9. Söndag. Qudragesima. Första 

Fastan. 
10. Måndag. Fyrtio heliga martyrer. 
1 1 .  Tjsdag. Ferialdag. 
12 .  Onsdag. Kvatemberfastedag. St. Gre-

gorius I påve. Kyrkolär. 
13. Torsdag. Ferialdag. 
14. Fredag. Kvatemberfastedag. 
15 .  · Lördag. Kv:.itemberfastedag. 
16. Söndag, Andra 1 Fastan. 

Att _närmare ingå på mässbokens sam
mansättning och innehåll skulle  föra oss 
för långt. - Kort vare sagt att den inde
las i tre huvuddelar, Proprium missarum 
de: tempore, __: de olika mässformulären 
for kyrkoårets tider, ordnade så att först 
följa årets söndagar mellan dessa är_ in
skjutet själva mässans fasta beståndsde
lar Ordo missae och Kanon ( det är den 
oför-änderliga normen för mässans firan
de. ) · Andra huvuddelen är Proprium miss
arum de sanctis som innehåller formulä
ren för mässans föränderliga delar på de 
större festerna och helgonens fester. 

Tredje delen, Commune Sanctorum 
innehåller mässans föränderliga delar för 
sådana helgonfester, som ej äga eget for
mulär Därefter följa en del tillägg. 
Votiv och requiemmässor. . En hel del väl
signelser och vigningar (till ex. av vig 
vatten) äro även upptagna i. Missalet. 

Efter Tridentinska .kyrkomötet _och dess 
reformering av de liturgiska böckern_a ha vi 

17 .  Måndag. St. Patricius. Biskop. 
18. Tisdag. St. Cyrillus från Jerusalem. 

Kyrkolärare. 
19. Onsdag. St. Josef. Den heliga Jung

fruns brudgum. 
20. Torsdag. Ferialdag. 
21.  Fredag. St. Benedikt. Abbot. Or

densstiftare. 
22. Lördag. St. Katharina av Vadstena. 

Jungfru. 
23. Söndag. Tredje i Fastan. 
24. Måndag. St. Gabriel. Ärkeängel. 
25. Tisdag. Marie Bebådelsedag. 
26. Onsdag. Ferialdag. 
27. Torsdag. St. Johannes Damascenus. 

Kyrkolärare. 
28. Fredag. St. Johannes a. Capistrano. 

Bek. 
29. Lördag. Ferialdag. 
30. Söndag. Fjärde i Fastan. 
31 .  Måndag. Ferialdag. 

de övriga, nu gällande liturgiska böckerna 
Breviarum Romanum (Pius V 1568) med en 
hel del omändringar och revideringar un
der de senaste åren (191 1 Pius X) . 

Marlyrolor,ium romanum utgav Grego
rius XIII 1584 och 

Pontificale Romanum 1596, Clem.ens 
VIII. 

Caeamoniale episcoporum 1600 samt 
Rituale romanum 1 614 Paulus V (för 

prästerna vid förvaltandet av sacramenter 
välsignelser och vigningar o. d.) 

Till d-e liturgiska böckerna kunde man 
även nu ytterligare räkna böckerna för 
den kyrkliga sångeri : antiphonarium och 
graduale, som datera sig fråu 1614-15 

samt mindre partikulära förordningar (t. 
ex. ceremonierna i det påvliga kapellet och 
vid valet av påve, utnämning av kardina
ler, helgons kanonisation o. s. v. 

S. N-k. 

Linkoln Bloms Boktryckeri, Stockholm 192•1. 


