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GAMMALSVENSK BÖN TILL SANKT LARS 

0 helgaste herre och dyraste mar
tyr, sanctus Laurentius. Du är nu, 
där din mästare Kristus är, vilken dig 
haver hedrat och gjort rik. Till dig 
ropar jag och ·beder ödmjukligen för 
mig, ovärdiga synderska, som nu min
nes och omfattar ditt helga martyri
um och dina pinor, vilka du tålde för 
Jesu Kristi tros och kärleks skull. Och 
fastän jag är ovärdig, flyr jag i syn
nerhet till dig, bedjande dig, att du 
ville giva mig något av dina hälso
bringande rikedomar och himmelrikets 
skatter. Och hjälp mig i detta jorde
liv och uppnå åt mig genom dina heli
ga böner, att jag måtte kunna undfly 

djävulens snaror och övervinna hans 
frestelser. 

Och värna mig mot all min oväns 
vrede och mot all själens ·och krop
pens våda och 'bedrövelse. Och styr 
mina vägar i detta vådeliga liv. Så 
att jag för din kraftiga böns skull måt
te frälst varda från alla laster och 
synder. Och till sist att du värdes mig 
synderska, din tjänarinna, efter detta 
liv ljuvligt och kärleksfullt mottaga 
och anamma min själ .vid himmelri
kets port, där du nu är med Gud och 
all himmelrikets herrskap, där jag 
med dig må bliva och lova Gud evin-
nerligen. Amen. 
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KYRKAN OCH DE NUTIDA ENHETS
STRÄVANDENA INOM KRISTENHETEN. 

Av H. SIERP 
HUVUDREDAKTÖR FÖR ,STIMMEN DER ZEIT,. 

Att Kristi Kyrka måste vara en 
och enig, är för katoliken självklart. 
Om Guds son iklätt sig mänsklig ge
stal_t och som sådan stiftat en kyrka, 
i vilken hans ande och hans nåd skul
le fortleva hos människorna intill ti
dernas ände, måste hans livsverk bära 
en gudomlig prägel och äga de egen
skaper som för all framtid skulle 
ådagalägga dess gudomliga karaktär. 
En kyrka som består av hundratals 
olika riktningar och varandra bekäm
pande åskådningar, söndrad i otaliga 
sekter och ofta icke ens av samma 
mening i det mest väsentliga, frågan 
om Kristi gudom, en sådan kyrka kan 
omöjligt vara den stiftelse för vilken 
Guds Son högtidligeii bad Fadern: 
Ut omries sint unum - att alla må 
vara ett. 

För katolska Kyrkan var denna 
Herrens bön icke blott ett heligt arv, 
utan en !befallning att under alla för
hållanden !bevara enheten på grund 
av Kristi lära. Därför har hon städ
se fasthållit att skyddandet och beva
randet av kyrkans enhet är en av hen
nes högsta uppgifter. Men den en
het Guds Son i sitt avskedstal lbad 
om, är icke ett löst lband, som för
binder några med varandra i dogma
tiskt avseende avvik1mde grupper; det 
är icke en obestämd, vag enhet i 
strävande och riktning, det är icke 
ens en enhet i tron, utan en så inner
lig förening, att den motsvarar den 
follkomliga enheten mellan Fadern 
ooh .Sonen. Helige Fader, bad 
Kristus, bevara dem du har givit 1n,ig, 
i ditt namn, att de måtte vara. ett, så
som ock vi äro ett (Joh. 17:rr). 

Och jag har givit dem den härlig
het soin du givit mig, på det att de 
måtte vara ett, såsom ock vi ära ett: 
jag i dem och du i mig, så att de sko
la vara fullkomligt ett, såsom ock vi 
äro ett (Joh. 17:22,23). 

Efter katolsk uppfattning är Kris
tus Guds Son, till sitt väsende lika 
med Fadern. Om kyrkans enhet skall 
vara lik enheten mellan Fadern och 
Sonen, måste den vara en organisk 
enhet, som i sin art är den fullkomli
gaste som människoanden kan tänka 
sig. Hon måste vara en kärlekens 
follkomliga enhet, som förutsätter en 
fullkomlig enhet i tron, i sakramen
ten och i kultens väsentliga delar. 
Men denna fullkomliga enhet fordrar 
även en kyrkans fasta och orubbliga 
författning; ty endast under en så
dan form är det med hänsyn till kyr
kans universella uppgift möjligt att 
skapa en sådan varaktig gemerisk:ap. 
Ett samfuridsförbund blott, en bro 
slagen över rnre motsättningar, var
vid det står var och en fritt att an
taga det som för 'kristendomen vä
sentligt, som den andra förkastar, en 
blott arbe.tsgemenskap, som vid till
fälliga kongresser· kommer till syne�, 
kan omöjligen vara det som Kristus 
åsyftat för sin kyrka, sin brud, sin 
mystiska lekamen. 

Buren av dessa principer, har 
kyrkan alltid av sina troende fordrat 
ett !bestämt, fast Credo såsom grund
betingelse för deras upptagning i 
kyrkan. »Att förena oss i en och 
samma tro och i Jesus Kristus, Män
niskosonen och Guds Son,» så lyder 
förmaningen, som alltjämt återkom
mer i skrifterna av kyrkans äldsta 
lärare. 

Och i början av 4 århundradet när 
dogmatiska stridigheter allvarligt ho
tade kyrkans enhet, avslutades konci
liet i Nicea icke med en kompromiss 
eller med att fastställa en arbetsge
menskap för de stridande partierna, 
utan förklarade högtidligt, att blott 
en av de varandra bekämpande åskåd
ningarna motsvarade kyrkans lära 
och att var och en -som ville förlbliva 



en medlem av Kristi enda Kyrkta, 
måste bekänna denna lära. Under år
hundradenas lopp har kyrkan ständigt 
handlat på samma sätt. Vart och ett 
av hennes dogmatiska· anathema är 
icke en förbannelse av personen utan 
en högtidlig edgång för trons och 
kyrkans enhet. 

Denna vår Kyrkas strävan 
efter enhet ooh enhetlighet för
klarar mycket som för annor
lunda troende ofta är oförståe
ligt, emedan de förlorat den urkristna 
grundåsikten om denna viktiga fråga. 
Själva inkvisitionen som i sin kon
kreta. form uppvisar drag, som tids
historiskt äro förklarliga, men objek
tivt sett icke alltid kunna gillas och 
följaktligen stöta oss, är i grunden 
ingenting annat än strävan att hålla 
kyrkan ren och enig. Även läran om 
Petri primat och påvens ofelbarhet 
har sina rötter i läran om den av Kris
tus stiftade kyrkans enhet och är det 
praktiska uppfyllandet av Herrens 
bud att bevara tros- och sedelivet .för 
split och söndring. Utan en sista 
ofelbart avgörande auktoritet är det 
icke möjligt att förena alla tider och 
alla folk i en kyrka. Det ligger en 
oöverstigbar klyfta mellan den katol
ska och protestantiska uppfattningen 
om kyrkans enhet. ·Medan srundv2.
len för den katolska uppfattningen 
om enheten är antagandet av en av 
Gud uppenbarad dogm, vilkens väk
tarinna den av Kristus stiftade och 
av dem Helige Ande ledda Kyrkan 
var och är, ha protestanterna ofta 
förlorat sinnet för troslärornas be
tydelse. Detta är en följd av den ra
tionalistiska anda som i det sist'.t år
hundradet fått fast fot .inom 'Jida 
kretsar av protestantismen och genom 
modernismen även försökt tränga in 
i den katolska teologien. I en nord
amerikansk tidskrift skrev nyligen 
en protestant: »I många fall äro de 
stridspunkter, som gåvo upphov till 
de !bestående (protestantiska) kyr
korna g,löm:da och de skiljande mo
menten funnos blott i smärre olikhe
ter i ritual och vissa talesätt, vilka 
man tillmäter stor 1betydelse eimr\.l. 
orsakerna till att de uppstått, råkat i 
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glömska. .. Fråga11 om treenig;1�t�lä
ran till exempel bevaras av en trini
tarier på ett sätt, av en unitari·cr på 
ett annat sätt, men ingen av de båtla 
är i stånd, att angiva en klar fram
ställning av talesättets verkliga me
ning eller den verkliga formuleringen 
hos gångna tiders teologer. Nt1got 
av svaren skulle delvis godkän11a� av 
Sabellius och något annat skull,e kun
na underski-ivas av Paulus av Samo
sata, men en Atanasius skulle utan 
tvivel exkommunicera allesan1111ans», 
The Atlantic Monthley, J une 1925 
p. 735. 

På detta förflackande av elen krist
na religionens dogmatiska ,innehåll 
bygga de nu framträdande unions
strävandena inom det protestantiska 
lägret till en icke ringa del. Frågan 
om Kristi gudom, om naturen och 
karaktären av den uppenbarade läran 
cl. v. s. om en lära, som är högre än 
det rent mänskliga, även det ideal-, 
mänskliga, frågan rörande antalet och 
naturen av de av Kristus instiftade 
sakramenten, som åstadkori1111a ett 
försättande ur den naturliga sfären 
111 i den . övernaturliga -, sådana, 
spörsmål ha nästan försvunnit ur 
synkretsen. I stället nöj er man sig 
med det ideal-mänskliga, såsom det i 
Kristus funnit sin första förkunnare 
och företrädare. Tala de om , de 
kristnas ömsesidiga kärlek, mena de 
icke den kärlek; som upprinner ur det 
övernaturliga nådelivet i elen av Kris
tus uppenlbarade · religionen, som 
håller sig bunden vid de av Gud för� 
kunnade · sanningarna och ur dem 
härrita sin livskraft, utan de mena 
därmed en kärlek, som i grund och 
botten är besläktad med det rationa
listiska upplysningstidevarvets kon
turlösa kärleksbegrepp och skiljer 
sig förnämligast därigenom, att man 
dock fasthåller vid Kristus, .ehuru 
han ofta nog betraktas - mei< eller 
mindre beslöjat - som idealmänni
skan Kristus, Guds son icke sensu 
proprio et naturli, utan sensu mere 
metaphorico - Därmed påstå vi inga
lunda, att alla de som företräda dessa 
allianssträvanden förlorat tron på 
Kristi gudom. Långt därifrån ! 1  Men 



faktum kvarstår, att denna dogm icke 
ens synes i programmet, såsom man 
dock hade rätt att vänta. Tvärtom, 
man synes ängsligt !bemöda sig om, 
att skjuta åt sidan alla för dem kri
tiska frågor rörande denna väsentliga 
punkt och dberoende därav finna en 
1ösn1ng av problemet. Man frestas 
att säga: En kristenhetens enhet utan 
Kristus, Guds sanna son! 

Det är uppenbart, att därigenom 
faran förstoras, att det övernaturliga, 
som dock utgör den kristna religio
nens innersta väsen, mer och mer rå
kar i glömska och ersättes med en 
rent naturlig religion, som hos många 
kan urarta i en idealiserad 'hedendom. 
Likväl vore det just i vår tid så nöd
vändigt, att. den trötta världen häm
tade ny kraft ur det övernaturliga li
vets rena källor. 

Från katolsk ståndpunkt och de
ras, som i läran om Kristi gudom se 
kristendomens kärna, är därför en 
kongress för de kristnas enande, vil
ken icke gör denna viktiga punkt till 
sitt programs främsta något alldeles 
otillfredsställande, ja, något icke 
ofarligt. På grund av den mänskliga 
andens föränderlighet kan en kon
gress av sådant slag icke skapa något 
varaktigt, om än för ögonblicket 
1en' framgång synes kunna påvisas. 
Det är att befara, att i vida protes
tantiska kretsar en än större för
flackning av kristendomens överna
turliga karaktär kommer . att gripa 
omkring sig samt de sista dogmatiska 
hållhakar, som ännu finns i den pro
testantiska kyrkan, ytterligare på
frestas. 

Ty den faran föreligger, att den 
åsikten vinner alltmer terräng, att det 
icke kommer an på läran och kyrkans 
övernaturliga instiftelse, utan endast 
på ett fredligt samarbete på allmän
mänsklig om ock ideal-mänsklig 
grund. .Därmed skulle den rationa-
1istiska teologien inom protestantis
men vinna ,seger över uppenbarelse
tron och kanske man fick bevittna 
genombrottet av en ny riktning bland 
de redan så talrika protestantiska 
1cyrkorna. 
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Om vi katoliker således ställa o,ss 
�vvaktande ge�1temot de unionssträ
vanden, som i Stockholm detta år fin� 
na sin utlösning i det s. k. ekumeniska 
mötet, så beror det på härovan an
tydda grunder och vi förneka inga
lunda, att rörelsen innehåller åtskil
ligt gott. Redan det, att enhetstan
ken, som inom protestantismen un
der långa tider helt och hållet varit 
försvunnen, nu åter fått nytt liv, är 
ett glädjande tecken. Vi se talrika. 
representanter för engelska och ame
rikanska riktningar, vilkas enhetssträ
vanden i högre grad vila på en posi
tiv dogmatisk grundval. Ju grundli
gare för övrigt de i den tyska och 
skandinaviska protestantismen rå
dande inre motsatserna diskuteras, 
dess mer skall man få klart för sig, 
att det endast gives två möjligheter 
för den fortsatta utvecklingen: an
tingen nedsjunker kristendomen i en 
individualistisk naturalistisk ideal
människoreligion eller återvänder 
man till de grundsatser, som katolska 
Kyrkan städse följt. Småningom -
icke i dag eller i morgon, utan under 
tidernas lopp - skall man inse att 
kristendomen såsom religion för alla 
nationer och tider blott då kan utveck
la sig, när det har ett ofelbart läro
ämbete. Det är icke tillräckligt, att 
vid kongresser som väl åsyfta en enad 
kyrka, endast syssla med rent tidshis
toriskt betingade konsekvenser av 
den brytning Luther och andra reli
giösa opponenter framkallat - histo
rien har i det avseendet fällt utslaget: 
Av dem som skiljt sig från Roms ge
menskap !har uppstått ett otal sek
ter och åskåclningiar, som nu ängs
ligt söka efter ett enande band -
utan det är, redan ur religionshisto
risk synpunkt nödvändigt att man 
går till !botten med frågan och teo
retiskt undersöker och aHvarligt frå
gar sig, varav denna villervalla kom
mit. 1Måhäncla kunna dessa nya uni
onssträvanden giva anledning till en 
sådan prövning, Tar man icke i tu 
med grundfrågorna och söker i dessa 
orsakerna till splittringen, skall en fö
rening icke vara av lå11g varaktighet. 
Och om nu dessa nya försök till 



_enighet visa sig icke leda till målet, 
skola -kanske många koinma till den 
riktiga slutledning som fältmarskalk 
Moltke klätt i orden : Vi måste dock 
all_a _ åter bliva " katoliker. Då - och 
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endast då skall sann enighet uppnås, 
när alla stå förenade i den tro och 
den hjord, som i den förreformato:. 

riska tiden sammanslöt hela elen bil
dade världen. 

CREDO UNAM, SANCTAM, CA THOLICAM 

ET APOSTOLICAM ECCLESIAM. 

JAG TROR PA DEN ENA, HELIGA, KATOLSKA_ OCH APOSTOLISKA. _KYRKAN. 

Det var för oss Nordens barn en 
stor nåd och en stor glädje att under 
jubelåret 1925 få vallfärda till Rom 
och där i bön förena oss med hela 
den kat9lska kristenheten, därmed föl
j ande den heliga Birgittas och många 
andra skandinavers exempel under 
gångna århundraden. Vi ville efter
komma den helige Faderns ord ·j hans 
jubileumsbulla och uppsöka den sta:d, 
som människornas återlösare, Jesus 
Kristus, utvalt till sin religions mecleL 
punkt och till ständigt säte för sin 
ställföreträdare, staden, från vilken 
sanningens renaste vatten utrinner, 
där vår gemensamme fader, som vi 
älska liksom han älskar oss, med sina 
_böner t1tverkar himmelens välsignelse 
åt oss. Vi ville besöka de urgamla 
gravställena, apostlafurstarnas gravar, 
och betrakta de ärevördiga martyrer
nas reliker och sedan återvända hem, 
kraftigt stärkta i vår fro och i våra 
hjärtan mera böjda till det goda. 

Guds välsignelse vilade över oss, 
och vi kunna nu minnas dessa bönens 
och den innerliga betraktelsens dagar 
som lyckliga stunder, fyllda av andlig 
lyftning och rik inre glädje. Intryc
ken voro så många och så dj'upa. 

Vi gladde oss över Guds sköna na
tur, i synnerhet under färden genom 
den storslagna alpvärlden. Vi såga 
härliga verk av den konst, -som i RÖm 
funnit sin vackraste och förnämsta 
samlingspunkt. Så många drag och 
bilder ur förgångna släktens historia 
_liksom vår tros storartade skapelser 

talade till oss sitt inträngande språk. 
Ingenstädes i världen tala konst, his

- toria och religion så gripande till män
niskohjärtat som i dei1 eviga staden. 

Men vad är det då som bland alla 
dessa rika intryck utiuistalliserat sig 
som det djupaste och verkligt förbli
vande, så att intet i världen förmår 
utplåna det ? Vilken är vår djupaste 
upplevelse och tillika vår kraftigaste 
bekännelse ?  Liksom kupolen i S :t 
Peter behärskar hela -staden, så domi
nerar bland alla våra intryck den lw
tolska Kyrkans universalitet, hennes 
alla tider, alla- folk och vä:rldsdelar -i 
enhet om.fattande katol-icitet. Det är 
elen signatur, som också i vanliga tider 
ger åt Rom karaktären av kristenhe
tens huvudstad och Kristi världsrikes 
medelpunkt. ,Men nu under jubelåret, 
då millioner människor strömma sam
man dit, som alla med glädje bekänna 
-sig till samma Kyrka, blir detta kän
netecken till en fröjdefull upplevelse, 
som överväldigar till och med kalla 
och nyktra· naturer och lär den troende 
att knäppa samman sirta händer och 
med tacksamhet bedja : Credo unam, 
sanctam, catholicam et apostolicam 
ecclesiam - jag tror på denna Kyrka 
som den av Kristus stiftade, ena, he
liga, katolska och apostoliska Kyrkan. 
Vad andra söka och så många icke 
finna, det hava vi och det framstår 
för oss som full och levande verklig� 
het : Kristi Kyrka som det sköna fa:, 
dershemmet för alla tiders 'och all::J 



länders människor för att förena alla 
i tro och broderlig kärlek och bringa 
lycka åt alla själar och frid åt alla 
folk : Kri,sti frid i Kristi rike. 

Vi hava sett Roms Kyrka, vår Kyr
k,a, framför allt som den apostoliska 
Kyrkan . .Överallt vandrar man i Rom 
på apostolisk maJrk. Överallt leda 
historia, minnen och traditioner i den 
av apostlafurstarna .grundade och led
,da församlingen tanken tillbaka till 
apostlarnas tid. 'Man påminnes icke 
blott om namn, som nämnas i den he-
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över aposteln Petri grav, så vilar he
la den katolska Kyrkans bygg�d på 
apostlarnas klippgrund. Här lever 
och verkar fortfarande . Petrus genom 
påvarna, som äro hans rättmätiga ef
terträdare. Här glänsa i S :t Peters 
kupol de orden: Tu es Petrus ; du är 
Pefrus, klippan, de ord, som också 
6jungas av kören vid den helige Fa
derns intåg i Peterskyrkan. Här skri
der Kristi ställföreträdare i Gudsri
ket på jorden fram genom folkskaror
na lärande och välsignande. » Vad 

De nordiska biskopcwna på pilgi·imsf ii?'cl. 

lige Pauli brev ; i katakomberna ser 
man med egna ögon, att den romer
ska Kyrkan har samma lära och sak
rament som de första kristna, att hon 
tror, beder och offrar som i kristendo
n1ens första tider. I den helige Se
bastians kyrka vid Via Appia har man 
under de senaste åren upptäckt dyr
bara minnesmärken, som fullständigt 
bekräfta den katolska uppfattningen 
och traditionen angående apostlafurs� 
tarnas liv och död och vördande i Rom. 
Överallt i Rom möta vi vittnesbörd 
från kristendomens första århundra
den. Liksori1 den .  väldiga · Peterskir
kan, världens största teinpel, höjer sig 

som binder mig vid den katolska Kyr
kan är de1c fortlöpande raden av bis, 
kopar ända upp till den nuvarande 
påven», säger redan den helige Augus
tinus. Blott den katolska Kyrkan går 
tillbaka till apostlarna och därmed till 
Kristus. Där Petrus är, där är Kris
tus och hans Kyrka. »I ären de heli
gas medborgare och Guds husfolk, 
uppbyggda på apostlarnas och profe
ternas g_rundval, där ,Jesus Kristus 
själv är hörnstenen.» (Eph. 2 :19-20 ) .  

Vi hava dessutom sett denna påvar
nas apostoliska Kyrka som den i san
ning katolslrn . Kyrkan, frälsningsan
stalten, som omfattar alla . tider och 



folk, det enda stora fadershemmet för 
alla Kristustroende själar. Då vi VO" 
ro i Rom, hade pilgrimsfärderna till 
apostlarnas gravar just nått en viss 
höjdpunkt. Från alla världsdelar hade 
den .världsomfattande katolska Kyr
kan med sina 330 millioner bekänna
re sänt representanter till Rom och i 
tiotusental såg man dem på den evi
ga stadens gator, öppna platser och i 
dess kyrkor. De voro med oss - pil
grimerna från alfa länder - vid 
helighets förklaringarna i S : t  Peter 
och sammanträf-
fade med oss 
överallt vid kyr- ;------ � 
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na den romerska Kyrkan som den enda 
katolska och apostoliska, som ett trons 
och kärlekens andliga konungadöme, 
för vilket 330 millioner människosjä
lar i alla världsdelar böja sig i vörd
nad och lydnad, men som självt blott 
böjer sig för Kristus, sin gudomlige 
Konung och medelpunkt. »Kyrkan», 
säger den helige Augustinus, »är det 
troende, över hela jorden kringströd
da Gudsfolket». »Jag hälsar Eder 
välkomna till fadershemmet», sade på-
ven Pius XI till oss, »välkomna 

till Edert hem, ty 
faderns hem är 
också alltid bar
nens hem». 

Vi upplevde 
kobesökeri, där 
skarorna trängdes 
vid de heliga por
tarna och tävlade 
med varandra i 
att lova ,Gud. Hu
TU ofta var ja!g 
icke personligen 
gripen, då helt 
främmande 111än
niskor av de mest 
skilda nationali
teter - iJortugi
ser, mexikanare, 
spanjorer, italie
nare, tyskar, , ir
ländare, fransmän 
o. s. v. - icke 
blott i kyrkorna 
utan även under 
mina vandringar 
grepo min hand 

S :ta Birgitttcis Hus i Rom. 

denna världsom
fattande Kyrka 
som den ena och 
enda. »En herde 
och · en jord». En 
Gud, en tro, ett 

dop (Eph. 4:5 ) .  
Vi sågo i Roni 
alla folkslag ge
nom Jesu Kristi · 
evangelium på det 
verksammaste sätt 
förenade till en 
famiij av Guds 
barn, en-iga i tron, 
eniga i kärleken 
och lydnaden un
der en fader. 
�1ånga språk och 

för att i vörd-
nad kyssa tecknet på biskopsvär
dig,heten. Huru kraftigt klingade 
icke välkomsthälsningarna på alla 
språk kristenhetens fader till mötes 
i S :t Peter !1 Huru vackert var det 
icke, då på Roms huvudbangård det 
avgående spanska pilgrimståget till
vinkade oss hjärtliga hälsningar och vi 
dem ! Det är något överväldigande, 
denna Kyrkans världsomfattande stor
het. Den som icke tillsluter sitt öga 

1r den heliga Skrifts ord och sitt öra 
tör historiens och traditionernas högt 
talande vittnesbörd, den -som något 
söker intränga i världshistoriens gu
·domliga pragmatik, han måste erkän-

nationaliteter men 
alla följa sa.m

ma bud, alla mottogo samme Faders 
välsignelse, kände sig som bröder och 
systrar och förstodo varandra så väl 
- ett hjärta och ett sinne i Kristus. 
Vid den påvliga gudstjänsten gjorde 
både latinska och orientaliska diakoner 
tjänst vid altaret och evangeliet läs
tes först på latin och därefter på gre
kiska av en orientalisk diakon för att 
därigenom betona Kyrkans enhet: Och 
alla de närvarande 200 kardinalerna 
och · biskoparna av olika nationaliteter 
båda på samma gång som den Helige 
Fadern i helig harh1oni -sa111111a litur
gins Credo och gåva varandra endräk
tens och kärlekens fridskyss i Kristus. 



Liksom Gud och liksom sanningen 
endast är en, så ville och kunde Kris -
tus endast stifta .en Kyrka. N atio
nalkyrkos-ystemet står i uppenbar strid 
med evangeliets ande. Endast i elen 
världsomspännande katolska Kyrkan 
har den förverkligats, vår Herres bön 
och varma hjärteönskan, att alla som 
tro på honom »måtte bliva ett». 
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Och dock ! All denna enhet och . 
allmännelig het som omfattar alla j or
dens folk och stammar, borttager in
galunda nationaliteten, de ensl?ilda f ol
kens egenart och frihet, kärleken till 
det egna folket och landet. Sann fos
terlandskärlek är för Kyrkan en dygd, 
en helig plikt. Fördenskull känna sig 
också alla nationer väl till mods vid 
Kyrkans hjärta. De mest skilda na
tioner hava byggt sig nationella sam
lingshus och kyrkor i Peterskyrkans 
skugga. Och Kyrkan välsignar alla 
dessa hem. Själv är hon hemmet för 
dem alla, alla nationers möder'nehem. 
Liksom alla pilgrimer båclo och sjöngo 
också vi i Rom på vårt modersmål. 
Och hur glada blevo vi ej, då den he
liga Fadern vid audiensens slut till
ropade oss den katolska hälsningen : 
»Lovet vcere Jesus Kristus» på ett 
skandinaviskt tungomål. Vi uppsökte 
ju också med särskild iver de nordiska 
minnena i elen eviga staden. Och det 
kan knappast råda något tvivel om att 
alla svenska pilgrimer icke blott räkna 
audienserna, guclst j änsterna i Peters
kyrkan och den gripande mässan i 
Callistuskatakomberna till vallfärdens 
skönaste minnen. Nej, det var också 
andra mäktiga upplevelser, som talade 

. till våra hjärtan med icke mindre makt. 
Vem av oss kunde någonsin förgäta 
generalkommunionen på Sankt Eriks 
dag i den heliga Birgittas kyrka vid 
Piazza Farnese, där tusen röster från 
vårt hemland i Norden talade till oss 
alla ? Vem kan glömma elen stäm
ningsfulla mässan med kommurtion 
och kransneclläggning i Sankt Peters
kyrkans krypta med påvarna Pius X :s  
och Beneclikt XV :s gravar omedelbart 
invid elen nu så vackert restaurerade 
grav där drottning Kristina vilar, hon 
som nedlade sin krona för att kunna 
sluta sig till Kristi Kyrka ? För att 

inte tala om den fridfulla· välsignelse
andakten :därute vid Via clelle Isole, 
där elen heliga Birgittas döttrar sedan 
flera år tillbaka i bön, offer och arbete 
hava nedkallat himlens välsignelse över 
sin ancllig;i moders fäclerneslancl i 
fjärran Norden. Innerligt hava vi 
också på alla dessa ställen bett för 
våra skandinaviska länder. Ja, Rom, 
alla folkslags hemort, är också ett hem 
för vår nation. Överallt i den eviga 
staden gav man oss ett både varmt 
och hjärtligt mottagande och visade 
oss hela tiden mycken uppmärksam
het och kärlek. Det är vår förhopp
ning, att om så är Guds vilja den he
liga Birgittas hus snart skall överläm
nas åt oss som skandinaviskt hem. 
}VI ed tacksamhetens ton 1 j öcl därför 
vår röst med i nationernas familjs 
stora bönekonsert under jubelåret. 

Slutligen visade sig också Roms 
Kyrka för oss som den heliga, som 
Kristi Kyrka, som av Gud har fått 
nåd och kraft att genom sina läror 
och nåclemeclel föra sina barn till dygd 
och fullkomlighet. Överallt i kristen
hetens huvudstad påträffar man här
liga minnern av kristna hjältegestal
ter, hus där helgon i självförnekelse 
hava älskat Gud, platser där de tjä
nat sina medmänniskor, gravar där de 
vördats och anropats ,som mäktiga fö
rebecljare. Vad kan icke exempelvis 
Colosseum och katakomberna berätta 
om kärlek tm Gud och trohet i be
kännelsen ! Själva fingo vi bevittna 
hur tvenne av vår Kyrkas barn hög
tidligen inskrevos i helgonens bok. 
Och huru många exempel på levancl� 
fromhet fingo vi icke se i Roms kyr
kor, icke minst i de mindre, undan
gömda guclshusen. Vi sågo stora ska
ror bedjande katolska män, vi sågö 
en mängd ödmjuka själar belägra 
biktstolarna. Visst finnas synder och 
fel av olika slag också i Kristi Kyrka 
- hon är ju sammansatt av svaga 
och skröpliga människor. :Men Kyr
kan har i sin ägo krafter och medel 
som åter och åter förmå övervinna 
det onda. Överallt kvälla kraftkällor
na till rening och helgelse ymnigt på 
hennes mark, och millioner dricka med 
begärlighet ur dessa. Och tänker man 



på alla de minnen av själsstorhet och 
helighet, som finnes i Rom, så över
strålas de mörka skuggorna av det 
klaraste ljus, liksom natten viker for 
sommarens uppgående sol. 

Kristi brud, som står på elen av 
synd befläckade jorden men höljd i 
en strålande klädnad av överjordisk 
skönhet krönt med en gyllene krona 
med de fyra ädelstenarna : Una, Sanc
ta, Catholica et Apostolica - sålunda 
ter sig vår Kyrka. Hon äit både vår 
upplevelse och vår djupa bekännelse. 
Credo ! Jag tror. * 

Nu stå vi -åter mitt ute i vardags
livet med dess mångahanda bestyr. 
Men med själens öga kunna vi ännu 
varsna elen majestätiska Peterskyrkan 
med dess väldiga kupol. Det var det 
första vi sågo då vi närmade oss Rom, 
det sista av den eviga staden som vi 
på hemresan förlorade ur sikte. Med 
tusenden och åter tusenclen kristna 
från alla jordens länder clrogo vi över 
elen härliga Petersplatsen med dess 
brusande fontäner och med elen beröm
da obelisken, vari det står inristat : 
Kristus härskar, Kristus befaller, 
Kristus triumferar. ,Och vi trädde 
in i det härliga templet, en värld av 
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ljus och ljusa tankar och tillsammans 
med en 50,000 meclkristna böjde vi 
knä vid Petri grav. Vi fingo också se 
Michelangelos härliga kupol underbart 
belyst uppstiga med elen mörka natt
himlen som bakgrund. Ja, när alla 
andra intryck ble�na, skall elen väldi
ga Petersdomen stå klar och tydlig för 
vårt minnes blick. Byggd på apost
lafurstens grav, stor och härligt smyc
kad, med så många helgons gravar, 
otaliga själars hem, med sina utbygg
da kolonnader, som tyckas vilja om
famna hela världen, med sin himla
stormande kupol, med Kristus som 
livgivande medelpunkt är Peterskyr
kan en bild av vår Kyrka, hennes ka
tolicitet och apostolicitet, hennes stor
het, e11het och skönhet !· Och hon .ly
ser vida omkring som en stad på ber
get och inbjuder alla folk och tider 
att träda in och tillsammans uppstäm
ma en lovsång i detta Guds utvaldes 
tempel : Herren har kallat oss från 
mörkret till sitt underbara ljus, till 
sin älskade Sons rike. Beati qui habi
tant in clomo tua Domine. Saliga äro 
de som bo i ditt hus, o Herre ! 

t J o h a n n e s  E r i k. 
Apostolisk Vikarie för Sverige. 

MERA EFTERSKÖRD AV ROMF ÅRDEN. 

I ROM r876-1883. 

Det var den 15 augusti 1876 som 
jag upptogs i Collegium Germanicum
Hungaric.um av dess clåvararrcle rek
tor Andreas Steinhuber. Den 16 ok
tober S'log avskedstimmen, vars ve
modiga känsla - det var ju ett av
sked från föräldrar och syskon på 7 
år - icke obetydligt mildrades ge
nom tanken på att få göra mina stu
dier i Rom vid påvliga universitetet, 
Universitas Gregoriana. Allhelgona
dagen, elen dag då de 23 nyupptagna 
eleverna högtidligt skulle 'iföras ger
manikernas klädsamma röda dräkt, 
emotsågs med längtan otåligt av alla. 

Självfallet kom denna högtid'låghet 
elen andliga glädjen att stiga högt i 
taket. 

Men 2 dagar senare började livets 
prosa. De filosofiska föreläsningar" 
na vicltogo och detta på latin, vilken 
omständighet under första månaden 
icke litet ökade det stränga . studiets 
obehag. Dock skulle en snart in
träf fancle händelse förljuva vår vis
telse. Aftonen före första advents
söndagen lät vår Rektor oss veta, att 
påve Pius IX följande dagen ville be
värdiga oss med en .audiens. Att för 
första gången på nära hål.1 få se Pio 



110110, vilket namns !blotta klang elek
triserade alla katoliker allt ifrån barn
domen - vem fattar, vilken glädje 
detta utlöste ! Ehuru kort gjorde au
diensen hos den milde, gode kristen
hetens fader ett outplånligt intryck, 
så outplånligt, att den ännu efter 
nära 50 år livligt träder fram för mi
na ögon. 

Collegium IGermanicum, som för 
snart 400 år sedan stiftades av den hel. 
Ignatius' av Loyola och rikligt datera
des av påve Gregor XIII har till upp
gift att gratis utbilda sekularpräster. 
Eftersom kollegiet är e n  stiftelse av 
den hel. Ignatius, är helt naturligt 
dess ledning ombetrodd åt jesuitfä
derna, bland vilka dess rektor från 
1867--80, Pater Steinrlmber, intager 
en framstående plats. När 14 år se
nare påve Leo förlänade honom kar
dinalsvärdigheten, sade han ti!.l jesuit
generalen Pater Martin :  »Av två 
,skäl har jag gjårt honom till kardinal, 
dels för att belöna 'honom för de sto
ra förtjänster han redan inlagt om 
kyrkans väl och dels emedan jag lo
var mig ännu mycket mer av honom 
såsom kardinal.» 

Det är icke ur vägen att anmärka, 
att såväl påve Pius som också påve 
Leo kände varmt för Collegium 
Germanicum, varpå de mer än en 
gång lämnade rörande bevis. 

Svårast var nog första året, då det 
gällde att leva sig in i elen -stränga 
disciplinen, som i kollegiet rådde. 
Exempelvis må nämnas, att, rekrea
tionerna efter middags- och afton
måltiden undantagna, man hemma 
hela dagen fick noga iakttaga tyst
nadens regel, som blott i viktiga ting 
på ett par minuter tålde undantag. 
Därtill kom, att filosofi- och teologi
studerandena voro strängt skilda från 
varandra, så att ett kort besök dem 
emellan på rummet gjordes beroende 
av begge prefekternas tillstånd. Nog 
var det i ·början svårt att förstå me
ningen med denna senare föreskrift, 
som berörde en ganska obehagligt. 
Men när man själv idkade teologiska 
studier, insåg man- till fullo, huru vis 
ifrågavarande · anorgning var. Man 
var glad att icke när som helst i sina 
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studier störas av en filosofistuderan
des besök. För övrigt lämnade de så 
kallade recreationes_communes, de ge
mensamma rekreationerna, i vilka 
teologi- och filosofistuderandena på 
stora högtidsdagar eller vid andra 
lämpliga tillfällen fritt och ogenerat 
konverserade, nog tillfälle att komma 
i närm�re kontakt med varandra. 

De stränga studierna voro påkos
tande, men avibrötos var vecka av en 
rekreation:sdag på villan San Saiba i 
närheten av Rom och vart år av en 2 .  
månaders vistelse - sept.-okt. på 
villan San 1Pastore, som ligger mel
lan Albaner- oc'h Sabinerbergen på ett 
avstånd av ungefär 6 timmar ifrån 
Rom. Dessa 2 månaders ferier voro 
så intressanta och vederkvickande, att . 
a'ila, när de första gången varit med 
om dem,. sade sig aldrig förut i sin 
s�udietid 'hava upplevat så härliga fe
ner. 

På den tiden, då jag hade glädjen 
att göra mina studier i Rom, fanns 
det vid påvliga universitetet profes
sorer med namn : t. e. Franzelin, se
dermera kardinal, och Palmieri, vil
ka !båda förtjäna räknas Ibland nitton
de århundradets största katolska teo
loger; den världsberömde astronomen 
Sechi Ballerini, vars namn som pro
fessor i moralteologi var kiint i hela 
den lärda världen ; Patrizi, en äldre 
broder till kardinal Patrizi, som be
römd exeget, och slutligen \Vernz, se
dermera jesuitgeneral, som genom si
na , arbeten på kyrkorättens område 
förskaffade sig ett namn, för att nu 
inte omnämna andra framstående 
professorer i filosofiska vetenskaper. 
Alla professorer voro medlemmar av 
Jesu sällskap. 

Angående Pater Ballerini intresse
rar måhända följande episod. Han 
brukade i sina föreläsningar ibland 
säga : »Jag har här framför mig 
icke blott tillkommande enkla präs
ter, utan också professorer, biskopar, 
ärkebiskopar, ja kardinaler, kanske 
till och med påvar.» Och verkligen 
är Damian Schmitt, i 7 år min skol
kamrat, sedan många år biskop av 
Fulda i Tyskland, Ottokar Prohasz
ka, biskop av ,Stuhilweissenrburg i 



-Cngern, Frans Kordac, ärkebiskop av 
Prag, Camilla Laurenti, även han i 7 
år min skolkamrat, har blivit kardi
nal och 'hade för 3 år sedan stor ut
sikt att bliva vald: till påve. Giaco--
1110 della Chiesa och Aristide Ratti, 
som under min studietid voro lär
jungar vid påvliga universitetet blevo 
påvar, den förre Beneclikt XV, den 
senare Pius XI. 

Sju år - en lång tid ! 
Att då icke så få stora tilldragel

ser timade, är icke förunderligt. De 
viktigaste må omnämnas. 

På sommaren 1877 firade Pio IX 
sitt femtioåriga biskopsjubileum, vil
ket från alla länder drog pilgrims
tåg till Rom. Det mest intressanta 
för oss germaniker var pilgrimståget 
från Tyskland, som räknade cirka 
rooo personer, både män och kvin
nor. Detta pilgrimståg mottogs av 
påven den 17 maj i audiens, i vilken 
även germanikerna deltogo. Jag tyc
ker mig ännu hfaa det tjugu minu
ters långa tal _på italienska, som den 
85-årige åldringen, rak _ och ståtlig 
sittande på tronen, med klar och hög 
röst höll. Han Lyckönskade de tyska 
pilgrimerna, i vars land den så kallade 
kulturkampen i fem år förhärjande 
verkat, till det hjältemod, varmed de 
i förening med sina biskopar och 
präster burit så svåra lidanden. 

Söndagen efter audiensen, pingst
dagen, var en säregen stor fest för 
Collegium Germanicum. De sju tyska 
biskoparna, ärkebiskopen av Köln, 
biskoparna av Miinster, Paderborn, 
Culm, Mainz, Regensburg och Eich
steclt, som med anledning av påve
ju1bileet hade skyndat tiU Rom och 
av vilka de tre förstnämnda på grund 
av sin vägran att åtlyda orättvisa la
gar mot Kyrkan /blivit ådömda flera 
månaders fängelsestraff, hade av 
Rektor Steinhuber i förening med 
ovannämnde kardinal Franzelin bli
vit bjudna till middag. Vilket jubel 
denna högtidlighet utlöste, kan lätta
re anas än skildras ! För övrigt vo
ro dylika tillställningar, om just  icke 
alltid i samma skala, ej något säll
synt under min sjuåriga vistelse i 
Collegium Germanicum. 
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Efter åtta månaders förlopp skulle 
j ulbileumsgläd j en förvandlas till obe
skrivlig sorg för hela kato'lska värl
den. Redan i början av december 
oroades Rom genom underrättelsen 
om påvens icke obetydliga insjuknan
de. Dock hämtade han sig snart igen 
och allmän glädje rådde elen andra 
februari 1878, Marie kyrkogång, då 
han kring sig samlade deputerade 
från de olika kyrkorna, som enligt 
sedvänja presenterade honom störa 
vigda vaxljus. 

Emellertid var denna glädje av 
kort varaktighet. Den 7 f ebruari 
gav en kardinal i sin egenskap av 
Roms generalvikarie vid tolvtiden på 
middagen order, att på grund av på
vens plötsligt inträffade, mycket oro
ande hälsotillstånd, vilket läte befara 
en katastrof, i alla kyrkor det allra 
heligaste sakramentet skulle utställas 
för att giva de troende tillfälle att 
nedkalla på den _döende påven Guds 
välsignelse. Kl .  6 e. 111. just då det 
ringde till >�Angelus», meddelades 
genom klämtslag, att den store, av hela 
katolska världen så innerligt älskade 
påven hade utandats sin sista ,suck. 
Över Rom vilade dagarna därpå tung, 
tung sorg, vars storhet endast elen 
fattar, som varit med därom. 

»E1fter regn föl jer solsken .»  Då 
påve Pius två månader före sin död 
svårt insjuknat, gick i Rom ryktet, 
att Vatikaineh skulle överrumplas för 
att förhindra påvevalet. Huruvida 
detta rykte var grundat eller ogrun
dat, undandrager sig min vetskap. I 
alla fall gick ryktet. För övrigt 
kunde man redan flera år förut av 
kyrkans fiender höra sägas : »När 
»gubben i Rom» slutit sina ögon, då 
är det slut med påvedömet. Om en 
efterträdare kan det icke längre vara 
tal .» Här må anföras, vad i Baron 
G. Armfelts skrift »Min väg till kyr
kan» ( sid. 9-ro) står att läsa : N åg
ra lutherska pastorer av mycket ul
traprotestantisk och antikatolsk kulör 
voro en dag på lbesök hos ärkebiskop 
Reuterclahl. Då samtalet kom in på 
katolska kyrkan, uttalade de elen ön
skan, att elen dag måtte ko111111a, när 
äntligen påvedömet skulle störta sam-



man. »Käre herrar», svarade Reu
terdahl, »först och främst går den 
önskan aldrig i fullbordan, ty påve
dömet störtar aldrig samman. Och 
vidare är det alls icke något att ön
ska. Ty om S :t Petri stol ramla
de, ,så ramlade också all auktoritet 
och ordning i världen ; och det första 
.som skulle sopas bort, vore det lut
herska prästerskapet». Så har pro
fessor Olbers berättat för Armfelt. 

'Hos kyrkans fiender var nog också 
på 1870-talet samma önskan tankens 
fader. Men Guds försyn leder Kris
ti Kyrka. Just då Pi,us IX upphört 
att sitta på Petri stol, hade den ori
entaliska frågan åter blivit brännan
de. Då fanns det i världen annat att 
,göra än förhindrande ingripa i påve
valet. Nog frådade man sig även i 
katolska världen i11ed några ord, huru 
det skulle gå med påveva)et ; om det 
skulle dröja länge eller icke, tills den 
store Pius finge · en� lämplig ef terträ
dare. 

Och märkvärdigt ! Mot all för
väntan förrättades påvevalet denna 
gång på ovanligt kort tid. Den 7 

fdbruari 1878 hade Pius slutat sina 
ögon, och redan den 20 i ,samma må
nad var Leo XIII i tredje valom
gången vald till påve, en man, vilken 
överraskade världen, såsom allmänt 
känt är, genom sin ytterst höga be
gåvning att sitta på Petri stol. 

'Två händelser, som i ·Rom timade 
under min vistelse därstädes; förtj ä
nar även omnämnas. 

Den 8 dec. 1879 hade 25 år förflu
tit, sedan läran om Marie obefläc
kade avlelse av Pius IX blivit dogma
tiserad. Jubileet firades på Leos an
ordning tiH romarnas stora glädje 
genom ett så kallat triduum i den till 
dylika festligheter särdeles ägnade 
kyrkan »al Gesu'» på det mest stor
slagna sätt. För att icke tala om de 
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glänsande föredrag, i vilka en stor 
andlig talare firade betydelsen av 
nämnda dogm för vår tid, så hade en 
rik romersk dam skänkt 2,000 vaxljus 
till kyrkans belysning, vilka skuUe 
ge uttryck åt den allmänt rådande en
tusiasmen över jubileets firande. 

En annan händelse, som delvis 
hänger ihop med den föregående, är 
följande. Icke långt efter nämnda 
j tJlbileets firande hade vissa män i 
Rom tagit sig till att genom offent
liga plakat smäda Guds moder Maria. 
Att det goda, kyrkan tillgivna romer
ska fotket blev ytterst uppbragt över 
detta tilltag, förstår envar, som kan 
sätta sig in i vad det betyder att såra 
religiösa känslor. Påve Leo visste 
råd. Han anordnade bland annat, att 
romarna högtidligt skulle protestera 
mot den jungfru Maria tillfogade 
förolämpningen genom att på en be
stämd söndag föranstalta processio
ner till 1Maria maggiore, den för
nämsta Mariakyrkan i Rom. Då 
,skulle det hava lönat sig att vara 
vittne till den entusiasm, som rådde 
hos romerska folket. Skaror efter 
skaror strömmade till Maria maggi
ore och både på den stora breda 
trappuppgången och i själva kyrkan 
skallade oupphörligt hänryckta rop : 
»Eviva la madonna! Leve madon
nan !» 

Att Rom under min sjuåriga vis
telse därstädes h j öd på icke så få 
andra gripande festligheter, förstår 
en var, som också 1blott på några 
veckor haft nöjet att uppehålla sig i 
den eviga staden. Det var därför en 
stor glädje för mig att få deltaga i 
den skandinaviska pilgrimsfärden och 
att efter 42 år åter få se Rom, där 
alla de många minnena från forna 
dagar väcktes till nytt liv. 

E d w a r d  VV e s s e l. 

ROM OCH KOIN'.STNtÄ.RIEJRNA. 

Framför mig på mitt skrivbord lig
ger en samling tidningsm,klipp. Det 
ät mer eller mindre entusiastiska 
skildringar av den i Maj företagna 

Nordiska pilgrimsfärden till Rom -
fyllda av skiftande intryck och iakt
tagelser där intresset för de vid en 
vallfart oundgängliga religiösa och 



kyrkliga momenten dominera i för
gtunden mot dern tjusande fonden av 
den »Eviga staden.» 

Helt visst har denna resa f.ör del
tagarna i densamma blivit »ett minne 
för livet» - och jag är viss om att 
många av dem lämnade Rom med- en 
längtan att få återvända dit för att 
där fördjupa sig i studiet av allt det 
underbara av vilket ge nu hunno få 
endast ett helt flyktigt intryck - ty 
den som en gång sett Rom undgår nog 
ej att bedövas av dess hemlighetsfulla, 
oemotståndliga dragningskraft. Rom
längtan går en Tikt feber i blodet. 

Då jag själv första gången kom 
till Rom för att där bliva; -bofast un
der nära tre år, var det i en lycklig 
tid - de sista åren före världskri
gets utbrott. 

Att Rom sedan dess mycket för
ändrats är givet, ty den nya tiden 
måste ju även här ha -sin gång -
medförande moderniseringar på alla 
områden liksom i alla stora städer ; 
nya gator hava dragits fram, nya 
kvarter uppstått, n'.)7a spårvägar an
lagts och mycket gammalt och föråld
rat har fått lof att försvinna. 

En ny tid har även här skapat en 
ny anda, nya förhå'1.landen. -

I ingen annan stad tror jag dock 
det är lät_tare iltt glömma utveckling
ens »välsignelser» - den moderna 
tidens fotspår - och. så: som jag såg 
den Eviga staden, det Rom kommer 
förvisso aldrig att störas av tidens 
skiftningar. 

Rösterna från det förgångna skola 
icke tystna, de skola tala sitt mäkti
ga 0pråk för alla tider och · för alla 
tiders människor -som de gjort genom 
sekler. 

Men människorna av i dag hava nu 
så svårt att lyssna till annat än till 
sin egna stämmor och giva sig för
resten ej tid tiU att Jyssna. 

Icke ens konstnärerna. 
Nu är det icke längre »modernt» 

att ligga i Rom och bedriva konst
studier, vilket icke hindrar att det 
där vimlar av konstnärer tillhörande 
alla nationaliteter. De hava blivit 
ett speciellt inslag i den vanliga tu
rictströmmen som dra'r fram över 
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Italien - och Rom skall ju ses för 
att efter vars och ens individuella 
läggning beundras eller missförstås, 
föraktas eller - älskas. 

Likt den vanlige turisten »göra» 
de nu ofta Rom på en vecka, rtisa 
från det ena galferiet till det andra, 
!bila över Campagnan, köpa tvivelak
tiga antikviteter och massov av foto
grafier ooh avprova med mycken 

. ihärdighet vinerna på Roms osterior. 
Och så resa de vidare. 

En och annan stannar väl också 
nu i Rorn1 för en längre tid. 

·Av svenska konstnärer är det dock 
förvånansvärt få, som val.t Rom till 
sin , hemvist under vandringsåren. 
Norrmännen> och danskarna hava dä
remot alltid haft stor förkärlek för 
Italien och i Rom 'bilda de kärnan i 
den skandinaviska konstnärskolonien. 

I synnerhet har det alltid varit 
gott om danskar, vilka givetvis bland 
skandinaverna ha de bästa förutsätt
ningarna för att omplanteras i syd
ländsk jordmån. 

Men en gång var Rom mötesplat
sen för konstnärer från alla Europas 
länder. Antikens och renaissansens 
oupphunna mästerverk !beundrades 
och studerades, befruktade fantasien 
och förädlade smaken. -

Man reste då hit under rätt besvär
liga kommunikationsförhållanden och 
man stannade i åratal, ja, många ,så 
gott som hela sitt liv. 

Efter 1860-talet börja leden glesna 
och uppehållen bliva kortare. Diis
seldorf, Miinchen · och framför allt 
Paris lbliva nu vallfartsorterna. 

De trognaste hava emellertid frans
männen varit, som sedan 1666 i Rom 
har sin egen akademi i Villa Medici, 
belägen alldeles vid uppfarten till 
Monte Pincio. Hit komma de unga 
konstnärerna, vilka å Ecole <les Beaux 
Arts i Paris 'belönats med Prix de 
Rorne, för att i den renande klassiska 
atmosfären avsluta sina studier. 

Även Spanien har sedan gammalt 
en l iknande institution i Rom - och 
Sverige kunde hava haft det. 

Den svenska lbildhuggaren By
ström, som var en gammal »romare», 
erbjöd på sin tid Konstakademien att 



köpa en i närheten av Monte Pincio 
belägen villa, som 'han själv förvärvat 
och där han bodde. Summan var 
ytterst blygsam. Här ville Byström 
att det skulle beredas ett hem för 
svenska konststuderande i likhet med 
fransmännens ViUa Medici. 

Men förslaget måtte ej ha· vunnit 
gillande och med oförlåtlig likilöjd
het lät man ett enastående tillfälle gå 
sig ur händerna. -

Den ifrågavarande villan med sin 
vackra inredning och sin ståtliga park 
tillhör nu Furst Biilows familj och 
dess värde tecknas i dag med ett sex
siffrigt tal. -

Hade detta Byströms förslag om
fattats med större förståelse och kla
rare blick för framtiden, hade helt 
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sä:kert våra konstnärer kommit i en 
1nycket livlig kontakt med Rom och 
det är svårt att säga vad det skulle 
haft att betyda för svensk konst, men 
det är väl att förmoda att det enbart 
varit till välsignelse. 

Det skulle emellertid ej bliva så. 
}[emlös i viss mening skall nu mång
en svensk konstnär alltid finna sig i 
Rom oc'h ju längre han lever här 
skall han med vemod förnimma att 
han är en son av de vita nätternas 
och de gröna vintrarnas land - och 
med Romlängtan brinnande i blodet 
skall han, vända åter till Norden för 
att även där bliva en främling. 

Stockholm i Juli 1925. 

E d  w. B e r g g r e n. 

Rökelsekcw från Rom. 
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TILLB AKA TILL FÄDERNAS KYRKA. 
D :R .F. J. KINSMANS KON VERSION. 

Rätt ofta _hör man något om den 
anglikanska kyrkan, som är ägnat att 
tilldra sig uppmärksamheten. För icke 
länge sedan förvånades eller oroades 
många protestanter över samman
komster och överläggningar mellan 
den romersk-katolska och den angli
kanska kyrkans framstående lärda 
män. Ett märkligt exempel på drag
ningen hän mot Rom giver oss Dr 
F. J. Kinsman, från Delaware, angli
kansk biskop, som för några år se
dan gjorde sitt inträde i moderkyr
kan. Det refereras av den apologe
tiska tidskriften : »Het Schild». Ehu
ru hans väg ledde säkert till katolska 
Kyrkan, säkert i den mening att det 
gick utan tvivel och tv,ekan, kostade 
dock det sista steget mycket och . det 
var påkostande för en man i sitt liv$ 
fulla kraft och på värdighetens höjd
punkt att taga avstånd från så mycket 
som blivit honom kärt. 

Händelsen i och för sig själv är 
märkvärdig nog. Det är j,u mera 
sällan det händer att anglikanska bi
skopar övergå till den katolska K yr
kan. Och man förstår uppskakning
en i Amerika, när · föreståndaren -för 
den anglikanska kyrka111 i Amerika 
uppläste det till offentliggörande av
sedda brev, vilket biskop Kinsman 
den 1 juli 1919 riktade tiU honom 
och vari han förklarade, att han av
sade sig sitt biskopsämbete och an
mälde sitt utträde ur det anglikanska 
samfundet, nödsakad därtill, såsom 
han skriver, genom sin !biskopliga er
farenhet och genom sina studier be
träffande protestantismen. Några må
nader efter att detta brev skrivits av
lade författaren den katolska trosbe
kännelsen och blev upptagen i den 
gamla mode11<:yrkan. 

Frederik Josef Kinsman föddes 
1868 i 'Narren, staten Ohio, Nord 
Almeriika. Ifrån barndomen hade hat1 
lärt att böja sig för kristendomens 
hemligheter. Av fromma anglikan-

ska föräldrar hade han lärt reli
gion och gudstjänst ; ifrån tidigaste 
ungdom hade han läst bibeln och 
trodde fast på Gud och på ha111s son 
Jesus Kristus. Han hade lärt att 
bedja och funnit stöd för sin guds
tjänst i den allvarliga, grundliga upp
fostran, han mottog vid S :t Paulus 
collegium i Concord (New \Hamp
shire) , vari han gjorde sitt inträde 
vid 14 års ålder. Senare meddelar 
han själv : »S :t Pauls coHegium har 
gjort mig till katolik, det befästade 
tron i min själ och väckte de reli
giösa känslor, som, en gång utveck� 
lade och mogrmde, gjorde att j ag fann 
tillfredsställelse endast i katolska 
Kyrkan.» En �v hans lärare dr Coit 
stadfäste hos honåm dessa stora san
ningar : �> Jesus Kristus är Gud, som 
sådan lever Han och är överallt när
varande ; Han uppenbarar sig i syn
nerhet i Kyrkan och hans väsentliga 
närvaro i Etl'karistien giver icke blott 
liv åt Kyrkan, men är också föremålet 
för dess kult.» ;Så förberedde sig 
Kinsman tiU att bliva präst. Hans 
hjärta längtade icke så mycket till 
medikstolen, som fast mera till alt.a
�et. Är det då att förundra sig över 
att denne lärjunge, bliven man, fun
nit det sanna altaret. Senare skulle 
han läsa med uppmärksamhet och 
förvåning huru den ih. Ig111atius, bis
kop i Antiokien, martyr under kejsar 
Trajanus år 1 ro, skrev ti'H de kristna 
i Philippi : »Befliten eder att mottaga 
en enda Eukaristi, ty en är Vår Her
res Jesu Kristi lekamen, och en är 
Kyrkan i hans :blods enhet, ett är al
taret såsom ett är !biskopen med 
prästerna och diakonerna» Phil. 2.4. 
Han skulle då se huru de fara vilse 
- alltså även anglikanerna - vilka 
mena sig äga Eukaristien, fastän de 
mistat prästvigningen. 

Detta blev allt mer ooh mer klart 
för den unge Kinsman. I synnerhet 
ett uppehåll i Oxford lärde honom 



mycket. Året 1891, bliven en ung man 
på 23 år, gjorde I{;insman sitt in
träde vid universitetet. Där lev
de ännu Pusey's och Keble's ande, 
vänner till den store N ewman, 
vilka! ej följde honom i hans om
vändelse, men voro likväl för, 
hundrade andra vägvisare till den 
sanna Kyrkan. Huru har ej detta 
universitet ännrn för kort tid sedan 
firat den oförglömmelige Newman, 
som dog 1892, kardinal i den h. Ro
merska Kyrkan. Ej att undra på att 
Kinsman, under sin fyra-åriga studie
tid vid universitetet i Oxford, och i 
Pusey-House tillägnade sig deras 
sunda ideer. Under inflytandet ·av 
Pusey's efterträdare, den berömde Di 
Gore lärde Kinsman betrakta Kristi 
människoblivande såsom kristendo
mens grunddogm. Så torde dr Gore, 
vilken närmat sig så mycket den katol
ska läran om Eukaristien, haft stort 
inflytande på: Kins1pan i denna punkt. 

Den unge amerikanaren studerade 
med iver ; han tänkte icke ett ögon
blick på att han möjligen icke ägde 
hela sanningen. Han menade upp- · 
riktigt att hans eget kyrkosamfund 
verkligen var katolskt, ärligt gente
mot vetenskapen och lika fast i tron. 
Den1 romerske påvens primat ansåg 
han vara en förmätenhet. Han trod
de att kyrkan sedan femte århundra
det ändrat tron, och Leo. den XIII :s 
brev »Apostolicce Curce», som 1896 
förklarade de anglikanska vigningar
na ogiltiga, var för honom utan vär
de. Rom var förändrat, hans kyrka 
var förbliven trogen den ursprungliga 
bekännelsen, så tänkte Kinsman. Til ls 
plötsligen. . .  tvivel uppkom på den 
egna kyrkans trohet. 

Efter doktorspromotionen hade 
Kinsman återvänt till Amerika, och 
vunnit lärareanstä'llning vid samma 
S :t Paulsskola, i vilken han uppfost
rats som barn. 1Nu ville han i lugn och 
ro genomgå ännu en gång vad hans 
kyrka lärde. Så föll hans öga på för
budet att knäböja eJiler !böja sig för 
»Nattvardens element», emedan man 
därigenom bekände Kristi verkliga 
närvaro under dessa element, och den-

. na bekännelse icke ägde tillräckligt 
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övertygande stöd och grund. Dr Kins
man, som befann sig just inför motta
gandet av den anglikanska prästvig
ningen sökte nu upplysning och klart 
besked · beträffande den anglikanska 
läran om Eukaristien. En biskop för
klarade för honom : »Detta varöver 
du oroar dig, är enligt min uppfatt
ning icke orätt, det är endast skäl 
att icke överdriva såsom katolikerna 
göra». Dr Kinsman blev lugnad : 
den Eukaristiska dogmen, menade 
han, står och bekännes hos oss 
lika fast som i den katolska Kyrkan. 
Så blev han vigd till präst och ut
nämnd till kyrkoherde i S :t 1Martins
kyrka i New-Bedford (Mass.) . Se
nare blev han lärare vid teologiska 
skolor i Berkeley, Middletown och 
vid det anglikanska semi1nariet i 
New-York. Han gjorde en resa till 
det h. landet, besökte Italien och 
Rom och syntes lugnare än någonsin 
förut. 

År 19o8 blev dr Kinsman utnämnd 
och invigd till biskop av Wihnington 
i staten Delaware. Nu först skul
le han inse och förstå, att hans for
na tvivel beträffande bekännelsen el
Ver icke bekännelsen av den Euka
ristiska sanningen och andra icke var 
någon sällsynthet uti hans kyrkosam
fund. Och ännu mer : han skulle se 
att mången förnekade satser som 
han ansåg vara allmänt antagna 
grundsanninga,r i den anglikanska 
kyrkan, vars trogne medlem han var. 
I livets fullaste allvar och verksamhet 
erfor biskop K'.insman hurusom det 
verkliga tillståndet i hans kyrkosam
fund var :helt annorlunda än han me
nade sig hava fattat det i sina läro
böcker . .  Han erfor hum professor dr 
Sanday, framstående lärare vid uni
versitetet i Oxford, nekade såväl 
Kristi öv,ernaturliga födelse av 
den allrasaligaste Jungfrun som 
ock ihans uppståndelse. Och vad 
som grämde honom mest var, att 
en ämbetskollega, biskop dr Henson 
var en den renaste modernist. Och 
ingen av dem hl'ev dömd för sina vill
farelser. Det var klart : han·s kyrka 
var så ärlig (»lojal») emot vetenska
pen att hon lämnade frihet åt dess 



ledare att ostraffat neka grundsan
ningar såsom Kristi gudom. 
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I hans eget stift var tiJil.ståndet lika 
intrasslat. Han träffade på troende, 
som ansågo Bekräfte1,sern, sakrament, 
vara blott en yttre ceremoni; han träf
fade .andra, vilka likasom han själv, 
höllo det för ett verkligt av Kristus in
stiftat sakrament. Han kom till troen
de och präster som i Eukaristien 
skådade tblott ett »teoken» såsom 
zvinglianerna, eller en »kraft», lik
som kalvinister göra; men det var 
också andra, vilka med honom trodde 
på Kristi verkliga närvaro och bety
gade gudomlig ära åt de Eukaristiska 
dementen. Varje präst trodde vad 
han själv ville, och varje troende vad 
han fann för gott att antaga, Detta 
syntes biskop K. absurt. Nu var det 
en nödvändighet .........;. hans samvete 
talade ett tydligt språk härom, 
- att veta : vad tror min kyrka och 
om hon tror, har jag såsom biskop 
rätti'ghet och makt att fördöma dem 
och deras lära, som neka eller betviv- . 
la dessa trospunkter ? Han kunde 
icke tåla denna babyloniska förbist
ring, denna inbördes hopplösa motsä
gdse i sina egna församlingar. Det 
gjorde hans visitationsresor så be
tungande. Fördöma ? Ja, det hade 
biskopar. bland andra biskopen, i 
Ohiio, tidigare gjort, men i vems 
namn, med vilkens auktoritet ? Des
sa spörsmål : fara och myndighet, äro 
så förenade til11'sammans som att leva 
och andas. Han kände sig maktlös 
och såg sin kyrka söndrad i läran. 

Efter fyra år, 1912, ville han ned
lägga sitt ämbete, men genom goda 
vänners råd lät han vinna sig och 
övertygas att kvarstanna. Vännerna 
kunde dock icke förhindra biskop 
K. att se och· begrunda dessa: saker 
och ting : ordningsbristern i hans 
kyrka beträffande trospunkter, och 
plikten att ej vara medskyldig 
till vad han visste vara villfa
relse. För honom, troende på det 
Eviga Ordets mandomsanammelse 
var det omöjligt att lugnt taga plats 
bredvid dem, som också: voro med
lemmar i · kyrkan, men nekade man
domsanammelsens hemlighet, vilken 

han antog såsom kristendomens 
grundsanning. Biskopen sökte upp 
sina studieböcker : de voro protes
tantiska läroböcker, men, han fick 
även tag i iden lärde engelsk;v kardi
nalen A. Gasquet's arbete: »Edward 
VI and the Book of Common Prayer.> 

Han undersökte länge, ärligt och 
allvarligt. Den dolda sanningen kun
de ej längre förb1iva obekant för den 
lärde forskaren. Han insåg huru 
angl,ikanerna, såväl som Luther odh 
Kalvin hade brutit med den av Kris
tus stiftade Kyrlkans synliga enhet, och 
avlägsnat sig från fädernas stig. 
»Mot mig själv och med stort ve
mod», skrev biskopen efter f.ullbor_: 
dat studium, »måste jag konstatera att 
historieåskådningen, som engelska 

· kyrkan, anknyter vid protestantismens 
ursprung endast överensstämmer med 
denna kyrka i allmänhet; men dess 
ltrsprungliga trosbekännelse, dogma
tiskt sedd, !�<ler allt mer och mer i 
dess viktigaste uttry0k till den svä
vande läran hos dem som förkasta 
Treenighetsdogmen.» 

Brytningen med · forntiden kände 
biskop K. starkast under en resa i 
England vid ett besök i Durham's 
katedralkyrka, ett bygnadsmäster.c 
stycke från trettonhundratalet. Hård
hänt hade bildstormen farit' fram här. 
Altaren voro nedrivna, bildnischer 
och kapeHer stodo tomma; det gam
la -0ffret blev icke längre framburet 
Hade ·man icke här v�kit bort från 
fädernas lära ? Och huru hade detta 
skett ? Hade Henrik VIII icke för.c 
nekat den påvliga makten, när påven 
icke ville ställa sin makt i konungens 
syndiga begärs tjänst, när han icke 
ville upplösa konungens äktenskap :' 
Hade efter Henriks död ej följt flera 
avvikningar ifrån den gamla färan i 
olika punkter ? Hade det icke varit 
fal,let med alfa ' protestantiska sekter, 
som sagt farväl åt Kyrkan ? Jo, helt 
visst ! 

1Men påven i Rom, överhuvud för 
hela Kyrkan !, ? Hade clr Gore icke 
lärt att detta var en vilHarelse, upp
kommen genom de romerska bisko
parnas oberättigade förfarande ? Ha
de det icke funnits dåliga påvar ? 



Hade påvarna icke förfalskat histo
rien, förkunnat nya dogmer ? Var 
det icke Leo XIII, som för ej så län
ge sedan dristat sig att förklara hela 
den anglikanska hierarkien värdelös, 
oberättigad och ogiltig ? Och han, ang
likansk biskop, som sålunda .förklara
des icke vara biskop, endast lekman, 
skulle han böja sig för den romerske 
påven ? - Det var för mycket begärt. 

Så tänkte biskop Kinsman tills han 
återvänt till sitt stift och åter studera
de och åter såg! Då blev det påfallande 
för honom huru allt som stötte honom 
i den anglikanska kyrkan drog honom 
till den romerska Kyrkan. Varhelst 
hans troende, hans präster och medbrö
der i biskopsämbetet ostraffade nekade 
vissa lärostycken, där stod den romer
ske översteprästen och fördömde dessa 
förnekelser. Varhelst några anglika
ner tvivlade på Kristi gudom, där reste 
sig Rom och bekände med Petrus: 
»Du är Kristus, den levande Gudens 
son», samt uteslöt ur sin gemenskap 
alla som förkastade denna sanning. 
Varhelst i hans kyrka den mest otroliga 
söndring härskade om sakramentens 
betydelse, uppfattning och väsen, i 
synnerhet om Eukaristien, där var 
den katolska Kyrkans lära och pra
xis klar och tydlig och överensstämde 
med vad han själv trodde och antog 
på grund av den 'hl. Skrift och fäder
nas lära. Hade Leo XIII ej träffat 
själva kyrkan i hjärtat ooh huvud
punkten, förkilarande de anglikanska 
vigningarna ogiltiga och den anglikan
ska läran , om Eukaristien osann. Och 
.talade ej alla händelser ett tydligt 
språk till förmån för påven ? Vem 
hade nu rätt ? 

Han började undersöka närmare de 
grunder och orsaker som Leo XIII 
anför i sitt sändebrev »Apostolicce 
Curce» för att bevisa de anglikanska 
vigningarnas ogiltighet. V ar han präst, 
var han biskop, ja dler nej ? Had'e 
hans kyrka, »van,, såsom han senare 
säger, att avgöra saker med endast 
ord,» bedragit honom när hon förkla
rat sig viga honom enligt apostolisk 
sed, ja, eller nej ? · Han själv, dr 
Kinsman, hade trott att kyrkan med
delat honom ett sakrament, instiftat 
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av Jesus Kristus, och nödvändigt för 
ett lagligt utövande av hans prästerliga 
kall. Det blev en mera noggrann under -
sökning utav den anglikanska vig
ningsritualen. Och han kom under
fund med huru den var mera gjord 
för predikanten än för prästen,. Var
för eljes så få antydningar beträf
fande sakramentet som meddelas ge
nom vigningen, och beträffande mak
ten, som förlänas den vigde ? .  Detta 
konstaterades 1910, och mera ännu. 
Han såg med egna ögon och fattade 
själv vigningens betyddselöshet och 
ogiltighet. Han gick ännu längre 
än Leo XIII. , Han konstaterade 
att vigningarna hade inget stöd 
i en fast bestämd, nedskriven me
ning. Det var 1918. Då för
des underhandlingar me!ilan anglika
ner och schismatiker ifrån Österlan
det. Vid prästseminariet i New
y ork församlade sig anglikanska teo
loger för att fatta beslut i en mycket 
viktig fråga. Den schismatiske är
kebiskopen ifrån Athen ställde till an
glikanerna den formella uttryckliga 
frågan och begärde ett officiellt utlå
tande, huruvida prästvigningen enligt 
deras mening vore ett sant Sakrament. 
Och anglikanernas svar lydde: »Vi vå
ga ej hoppas att hela vårt kyrkosam
fund godkänner och undertecknar en 
så uttryckligt formuleracJI förklaring.» 
Niu• var det avgjort, man var ej ense 
i tron på denna grundfundamentala 
artikel. 

Dr Kinsman drog sin s!titsats. I 
december samma år skulle han präst
viga sina kandidater. Men han kun
de icke förmå sig själv därtill, han 
vågade icke. Han bad sina äm
betsbröder i Newyork och Pennsyl
vanien att 'bevisa honom denna ' tjänst. 
»Ty», så sade han, »vigningar som ej 
hava någon fastare betydelse, äro en
ligt min mening vigningar, varvid 
man ej fäster en fast betydelse. Och 
har den uppfattningen rätt för sig att 
man ej får fästa en fast mening vid 
dessa vigningar, då äro de tvivelak
tiga, ja inga vigningar, emedan den 
mening, som är nödvändig för sa:kra
mentets meddelande saknas fullstän
digt.» 



Nu hade dr K. funnit säkerhet på 
sin väg. Han hade svurit att hand
hava, skydda och behålla de11 lära han 
hållit för sann, men denna lära höUs 
,ej av andra, och hos honom fattades 
makt att tvinga andra att antingen be
känna eller lämna. Han kände inom 
sig plikten att frånträda sitt ämbete. 
Ja mera, han var nu säker på att 
,den sakramentala karaktären i hans 
vigningar var osäker eHer fanns ej 
alls till. Så förstod han att han un
der dessa omständigheter ej fick gö
m bruk av ordineringsmakten. I maj 
1919 insåg han detta, och det blev 
helt klart för honolm ; en månad 
senare skrev han brevet, vi anförde 
vid denna artikels början, vari han 
förklarar bestämt att han lämnar den 
.anglikanska kyrkan. 
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Så var han, som menat sig vara bis
kop, blott lekman. Han6 ande och 
hjärta längtade till Rom : till Rom, 
med sin fast utstakade och nedskriv
na, gamla fara beträffande Mandoms
anammelsen och Sakramenten, med 
sitt ojämförligt enda, över hela värl
·den framburna offer. Detta offer 
hade han funnit i Jesu handling vid 
sista aftonltnåltiden, såsom den hl. 
Matteus 26 : 26-28, 1Marcus 14 : 22-24, 
Lucas 22 : 19-20, Paulus I Kor. 1 1  :23 
och I Kor. IO : 16 ;  IO :21 hade beskri
vit den. Det var omöjligt att ej se : 
vad Jesus gjort var en verklig offer
handling Eka väl som Moses hade 
bragt ett offer och fullbordat en of
ferhandling genom den högtidliga ce
remonien, beskriven i 2 :dra: Mosebo
ken 24 :8. Det var obegripligt att 
Paulus kunde göra en jämförelse 
mellan hedniska offermåltider och det 
kristliga sa:kramentsfirandet, ifall det 
Nya Förbundets offer ej var ett of
fer. ( r  Kor. 10: 16.) I kristendomens 
äldsta skr1fter hade han läst om det 
eukaristiska offret. Välan var fanns 
detta offer ? Var fanns enheten, som 
för detta offer fordrades alltifrån 
begynnelsen ? I den anglikanska kyr
kari var denna enhet icke. Ett bevis 

för att det hövdes en auktoritet för 
att upprätthålla denna enda aHmän
na lära. Var fanns denna auktori
tet ? 

Dr K. tog igen sin Bibel, sin his
toria. Han läste att öve'rheten i 
Rom gjort sig gällande i hela kyr
kan ifrån början ; han läste1 att den 
åberopade sig på den hl. Petrus, han 
läste huru S :t Petrus' apostolat och 
martyrdöd i Rom blevo av de färdas
te protestanter erkända såsom histo
riskt faktum ; han läste : Du är Petrus 
( d. ä. klippa) och på denna klippa 
skall jag bygga min kyrka; . .  Jag skall 
giva dig (Petrus) himmelrikets nyck
lar . . .  a1'1t vad du binder på jorden, 
skall vara bundet i himmelen, allt vad 
du löser på jorden, skall vara 1öst i 
himmelen (Math. 26.) .  Dr. K. var 
icke otroende :  !hans Gudsord vittnade 
om och sade honom huru Herren lo
vade Simon Petrus : Jag har bett för 
dig att din tro icke skaU varda om 
intet, och du, när du en gång har bli
vit omvänd,. styrk dina bröder. (Luc. 
22. 32.) 

Nu förstod Dr K. var den av 
Kristus ställ'da auktoriteten befann 
sig, oC:h var följaktligen den av 
Krisbus stiftade Kyrkan var att finna. 
Styrkt med Guds nåd böjde han öd
mjukt huvudet för sanningen, soin 
han älskat från barndomen och som 
han såg här utan fläck eller rynka. 
Det var på den kloka och modiga jung
frun och martyren, den h. Katarinas 
fest, 25 november 1919 dr Kinsman, 
förut anglikansk biskop i vVilmington, 
avlade den katolska trosbekännelsen 
inför den första amerikanske kardi
nalen J. GvLJbons, ärkebiskop av 
Baltimore. - Sedan dess har han 
återvänt till sina älsklingsstudier. 
Och i det ämne han en gång såsom 
anglikansk professor lärde i skolorna 
och vilket gjorde att han funnit san
ningen, undervisar han nu såsom pro
fessor vid det katolska universitetet 

Washington. 
J o h. v a n G i j s e 1. 
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DISKUSSIONEN FÖR DAGEN. 

Lnthcrs kyrlw och vi. 

Frånsett Nya Dagligt Allehandas 
underbara »stormangrepp» för kort 
tid sedan förefaHer det, som om 
stridssignalerna å svenskt�luthen1kt 
håll på senaste tiden ändrats, när det 
gäller att gå: till attack mot oss. 1921 
och de närmast därpå följande årens 
panikstämning synes nu hava sking
rats. De vilda horder, som under 
nämnda år tillätos härja i svenska 
pressen, tyckes man nu betacka . sig 
för, sedan man förstått, att de intet 
annat uträttat än · att efter 400 års 
tystnad hava gjort den romerska frå
gan på ett överraskande sätt åter ak
tuell bland vårt folk. Sedan den yr
vakna skräckstämningen nu hunnit 
lägga sig, har man på . ett uppenbart 
sätt lagt sig vinn om att mera lidelse
fritt bedöma katolska företeelser -
åtminstone i stort sett. Vad som när
mast föranlett dessa reflektioner är 
läsningen av trenne uppsatser, som 
Pastor Arthur Jonsson 1låtit publicera 
i »Församlingsbladet - Evangeliskt 
Veckoblad», ett i Stockholm utkom
mande. statskyrkligt organ, under ru
briken »Rom och vi», innehållande en 
j ämförelse mellan romersk och evan
gelisk trosuppfattning. Artiklarna 
hava fått följande underrubriker : 
»Den katolska faran,'>> »Det som för
enar» och »Det som skiljer». 

Sannare än denne författare torde 
ingen annan motståndare hava tolkat 
innebörden i >�den katolska faran» i 
vårt land, och föga torcle . från vårt 
hå'11 kunna invändas mot författarens 
framställning, då han skriver : »Att 
en levande romersk kyrka existerar 
ibland. oss, får icke i och för sig vara 
en anledning till räddhåga och irrite� 
rande polemik. Vi måste kunna tåla 
att leva vägg om vägg också med 
kristna bröder i Roms kyrka. Och 
det arbete, som bland dem och av 
dem utföres i den kristna kärlekens 
ande får icke misstänkliggöras, hind
ras och motarbetas, inte ens om ett 

stycke kyrkopolitik är med i spelet. 
Ty var finns icke kyrkopolitik ? Me11' 
för, kärlek och tro finns intet mono
pol, bara fri tävlan. Och vi evan
ge1iska kristna måste ha rätt att taga 
lärdom också av den .  romerska kyr
kan. Det är föga evangeliskt att 
stämpla varje tendens i den vägen som 
»katolicism». Det är snarare den ore
sonliga motviljan och kritiken mot 
allt främmande, som bör stämplas 
med denna etikett. - Lut'her har en 
gång talat om att det finns männis
kor, som måste vara katoliker, och 
med åren fick han aHt djupare erfa
ra det. Om någon, som känner sig

hemlös i vår evangeliska kyrka, fin
ner sig bättre tillrätta i den romerska, 
så må han få gå. Och vi ha allt skäl 
att tro, att det finns frälsning för en 
uppriktig själ också inom denna kyr
ka. Gud och hans Krist och nådens 
helge ande finns också där. Även 
där kan man utan tvivel ur fullaste 
hjärta sjunga: 

»Ädel är skaran sen tusen år 
Gud i vår kyrka fått flrälsa». 

En katolsk fara existerar emellertid 
Ekafullt i vårt land, menar författa
ren. »Den verkligt kato'1ska faran 
möter oss från två håll, Från den 
romerska kyrkan i den mån, som den 
angriper, mi,sstyder och undertrycket 
en evangelisk kristendom. Men 
också från de evangeliska kyrkorna i 
samma mån, som de icke mäkta upp
fatta och förstå och i fulltonig be
kännelse och levande liv hävda en 
sådan kristendom. Om katolicismens 
framgångar kanske bero på de evan
geliska kyrkornas svaghet och under
lägsenhet i sistnämnda hänseende, då 
lönar det i sanning icke att utösa en 
helig vredes skålar över Rom och 
hennes propaganda. Denna propa� 
ganda torde vi förgäves söka hindra 
och motarbeta bara med vissa utom
ordentliga ti<llställningar t-ill vårt för
svar. Massprotester och mötesreso-



1utioner tjäna kanske bara till att så 
mycket mer blotta vår innersta svag
het och vanmakt. Vårt bästa och 
,enda tillräckliga försvar möt en ka
tolsk fara är en stark evangelisk 
kristendom.» 

I uppsatsen om »Det som förenar» 
börjar författaren med att förklara, 
.att reformationens män från början 
voro angelägna om att betona, att det 
väsentliga i kristendomen är gemen� 
samt för katolska kyrkan och Lut
hers anhängare och att det aHtjämt 
icke finnes någon anledning att från
gå den ståndpunkten. Författaren 
inlåter sig på en närmare behandling 
.av »Guds ord» och rättfärdiggörelsen 
genom tron, nattvardslä1;an och hel
gonens vördande. Följande tvenne 
citat anför · jag som exempel på hans 
sätt att argumentera. »Man brukar 
både från katolskt och evangeliskt 
håll skjuta fram reformationens två 
stora grundtankar om Guds or.d och 
rättfärdiggörelsen av tron som något, 
som djupast skiljer Rom och oss. 
Men det finns trots allt öckså på des
sa punkter en gemenskap av djupare 
.art . än de flesta tänka på. Den ka
tolska kyrkan lär, heter det, att den 
.heliga skrift utgöres av de böcker, 
som äro skrivna på den helige An
des ingivelse och av kyrkan äro er
kända såsom Guds ord. 1VIen detta 
är ju på pricken också protestan
ternas lära om Skriften, när den skall 
uttryckas som allra enklast. Och 
ännu djupare blir överensstämmel
sen, när vi lämna allt teoretiserande 
·om Skriften såsom Guds ord och gå 
till den praktiska erfarenheten på 
detta område. Den fromme katoli-
1{en kan bekänna lika väI som den 
fromme protestanten, att ingen bok 
betyder mer för honom än hans bi
bel. Slå upp en romersk katekes 
eller andaktsbok, och vi se, hur fli
tigt bibelordet citeras överallt. Och 
behovet att gå direkt till Shiften 
tycks ha börjat framträda al1t star
kare bland fromma katoliker. Ett 
påvligt bibelinstitut i Rom lär hålla 
på med att utarbeta en fullt modern 
bibelöversättning.» . . . . . .  »Luther har 
ju  lärt oss att förakta goda gärning-
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ar. Katolsk lära : den rättfärdig
gjorde är förpliktigad att göra goda 
,gärningar. Protestantisk lära : goda 
gärningar äro icke nödvändiga. Här 
må vi lugnt kunna se varenda kato
lik i ögonen, när vi påstå : detta är 
icke sant. En god människa gör go
da gärningar, säger Luther och han 
menar : hon måste göra dem. I "den 
Augsburgiska bekännelsens sjunde 
artike1 heter det uttryckligen : »1Vi
dare varder lärt, att denna tro skaH 
bära god frukt och att vi äro pliktiga 
att göra goda gärningar, son1 av Gud 
befallda äro, och det för Guds viljas 
och .befallnings skull». När lutherska 
teologer en gång i .  stridens hetta tala
de - helt visst på ett olämpligt sätt 
- om det skadliga ( !) i goda gär
ningar, åsyftades nog i verkligheten 
den sortens »goda» gärningar, som 
Jesus talar om i Matt. 7 :22,23. Och 
för det, som bara ser ut som goda 
gärningar, må Gud bevara os·s över
allt i denna värld. 

Finnes det en verklig skillnad mel
lan katolsk och evangelisk uppfatt
ning om de goda gärningarna, så lig
ger den nog på en annan punkt. Den 
romerska kyrkan lär, att vi med goda 
gärningar förtjäna lön hos Gud. Vi 
åter avvisa varje tanke på en sådan 
förtjänst. Det förunnades mig vid 
ett tillfälle att samtala med en katolsk 
kollega om denna sak. Han urgera
de, att varje god gärning måste in
nebära ett stycke förtjänst, eftersom 
den ju är ett Guds verk. Vad Gud 
gör, måste ju alltid vara förtjänst
fullt, och när han och människan bli 
ett i den goda gärningen, så blir ock
så Guds förtjänst människans för
tjänst. Denna för mig rätt överras
kande förklaring är tydligen logiskt 
oanfäktbar. Naturligtvis kan icke 
heller en evangelisk kristen förneka 
det förtjänstfuHa · i en människas 
handling, om det ses från en sådan 
synpunkt. Och vi veta ju, att »ingen 
gärning blivit, som ej i Gud är gjord». 

Tredje uppsatsen här som nämnt 
överskriften »Det som skiljer». Klyf
tan mellan Luther och Rom bildas av 
olikheten i uppfattningen av auktori
tetsprincipen, kyrkobegreppet och he-
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lig-hetsidealet. Författaren påpekar, 
att för honom själv är auktoriteten 
ingen annan än sanningen själv, det 
levande Gudsordets egen inneboende 
makt över hjärta och samvete. Om 
denna sin personliga uppfattning fäl
ler författaren själv den domen: 
»Det kan vara svårt att hävda denna 
rent personliga andliga auktoritet, att 
den icke ;löper ut i mänsklig subj ek
ttv1sm». Han medgiver vidare, att 
det råder en viss oklarhet i den evan- . 
geliska uppfattningen av auktoritets
principen, under det att för Roms del 
saken är klar. För Rom är Kyrkan 
den katolska trons högsta och enda 
ofelbara auktoritet. 

»Religionen ar känsla», säger 
Schleiermacher, som säkerligen är 
författarens store läromästare. Pas
tor Jonssons uppfattning icke blott 
riskerar att löpa ut i mänsklig subjek
tivism, den är mänsklig subjektivism. 
Pilati fråga: » Vad är sanning ?» är 
säkerligen också Pastor Jonssons i 
somliga stunder, Om också Pastor 
Jonsson personligen stadigt skulle va
ra klar Över vad som är sanning, mö
ter honom likväl svårigheten att i sin 
prästgärning kunna övertyga andra 
om att vad som är personlig sanning 
för honom också bör vara objektiv 
sanning för andra. Ty kan han icke 
i sin förkunnelse framställa objektiva 
sanningar, tyckes mig hela hans för
kunnelse hänga i luften, bliva en låt 
vara vältalig deklaration av hans egen 
subjektiva syn på saker och ting, som 
emellertid iGke innebär något som 

· helst bindande för andra. Katolska 
Kyrkans auktoritetsuppfattning grun
dar sig; icke på mänsk:lig klokskap 
utan på Kristi gudomliga ord och vil
ja. Avsikten med det kyrkliga läro
ärt1betets ofelbarhet är att vidmakt
hålla den Guds uppenbarelse, som 
Hans Son komm:it att förkunna för 
oss. Bedömer man sålunda ofelbar
heten i Kyrkan efter dess djupaste 
mening, kan man icke annat än prisa 
Guds stora välgärning att lyckliggöra 
vårt liv genom en omistlig och orubb
lig sanningsuppenbarelse. Gud, som 
har den högsta bestämmanderätten 
över oss och som är all sannings och 

kunskaps källa, har träffat en sär-
skild anordning att bevara männi
skorna i full besittning och rätt för
ståelse av de sanningar, som det är 
,hans vilja, att vi skola kän111a. Detta 
är vår katolska tro. Pastor Jonsson 
omnämner halft kritiserande Matt. 
16,18. Jag hänvisar till Matt. 28,20 ; 
Joh. 14,16f. 16,13 ; 1 Tim. 3,15 ; Ap. 
G. 15,28. 

Den mycket besinningsfulla ton, . 
som eljes utmärker Pastor Jonssons 
uppsatser, saJknar man vid hans be
handling av det katolska kyrkobegrep
pet. Ha111s dom går emellertid ut 
över något, som icke har med katolskt 
kyrkobegrepp att göra. Han skriver 
bland annat: »Trots aH villfarelse i. 
andliga och världsliga ting, som även 
de heliga fäderna i R01:n bevisligen 
gjort sig skyldiga till, Rom har all
tid rätt. Och alla de andra ha orätt». 
Av detta och annat framgår, att för
fattaren riktar sig. mot Roms anspråk 
att »vara den enda -sanna a:Uena sa
liggörande kyrkan på jorden». Till 
svar vill jag citera följande ord av 
pater A. ,Menzinger av Jesu sällskap : 
»Den katolska Kyrkans oböj liga for
dran på att vara den allenasaliggö
rande är icke annat än det oförfal., 
skade, oförsvagade hävdandet av 
själva den kristna kyrkotanken, av 
sj ålva kristendomens krav på att va
ra den enda vägen till Gud. Om 
katolska Kyrkan avstode från denna 
ensamrätt, om den »för fridens skuH» 
raserade sina vallar och i missförstådd 
välvilja och ödmjukhet stege ned 
från sin höga plats - det skulle icke 
blott betyda självuppg,ivelse för hen
ne själv, utan störta hela kristendo
men i religiöst virrvarr. Liksom den 
katolska Kyrkan är medveten om att 
vara Kristi I((yrka, d. v. s. den levam.
de fortsättningen av Kristi gudomli
ga sändning, träder den också fram 
för människosläktet med samma med
vetenhet om allenasändning, a:llena
berättigande. Men lika så litet som 
den »aHenasaliggörande Kristus» be
tyder, att alla muhammedaner, j udar 
och hedningar utan vidare komma 
till helvetet, lika litet är det en bort
förklaring av innehållet i ordet »alle-



nasaliggörande kyrka», när vi säga, 
att den människa, som utan eget för
vållande står utanför Kyrkan, men 
efter bästa förmåga gör Guds vilja, 
icke kan gå förlorad». Det är vår 
Kyrkas lära, att den som utarn egen 
förskyllan står utanför elen katolska 
Kyrkan, men därvid uppriktigt söker 
sanningen och efter bästa vetande 
uppfyller Guds vilja, kan bliva salig. 
Väl hör han icke till det yttre kyrko
samfundet (Kyrkans kropp) , men 
hans goda vilja gör, att han inifrån 
hör till Kyrkarn (till Kyrkans själ) . 
Om Pastor Jonsson sedan - med . 
rätta - kan peka på missförhållan
dena hos oss nu och fordomdags, så 
har ju detta icke något med det ka
tolska kyrkobegreppet att göra. Vi 
äro alla syndiga människor - men 
synderna begås ju icke i kraft av, utan 
i trots av Kyrkans tydliga krav. Det
ta berör ju dock ett helt annat om
råde än det, vartill kyrkobegreppet 
hör. 

För att belysa elen för�nenta mot
sättningen mella111 R:0111 ochi Luther 
i fråga om det kristna helig:hetsidea1et, 
skriver Pastor Jonsson : »Om en ma
ka och mor går aldrig så långt i sin . 
uppoffrande kärlek till make och 
barn, så når prästen, munken och 
nunnan ännu längre på vägen till 
fullkomlighete111. rAtt bakom helgade 
kyrko- och klostermurar syssla bara 
med andl.iga ting anses förnämligare, 
»heligare» än att i en »världslig» kal
lelsegärning ge ut sig sjäTv till det 
yttersta for sina medmänniskor.» 
»Men cel ibatet i och för sig · gör icke 
någon till en bättre människa». Jag 
svarar på: den sista invändningen : 
Helt säkert ioke. Ingen blir full
komlig blott därigenom, att han går 
i kloster, han kan likväl bliva evigt 
förskjuten av Gud. Flör övrigt hän
visar jag till vVilmers, Handbok i re
ligion (sid. 5 14) : »Ehu/u de evange
liska råden ( fattigdom, kyskhet och 
lydnad) äro förträffliga och av Kris
tus särskilt framhävda medel till full
komlighet, så äro de Jikvä:1. icke de 
enda: i varje stånd kan elen kristna 
fullkomligheten eftersträvas genom 
olika medeL Ty om kallelse till full-

?03 

komlighet utgår tr!.1 alla och Kristus 
är en förebild - för alla, s't följer 'där
av, att alla. också de. vilkas stånd icke 
låta förena sig med efterföljandet av 
de evangeliska råden, besitta medel 
att uppnå fullkm11lighet». 

Pastor Jonsson framhäver, att vä
gen till den fu1'1komning, varje kris
ten skall eftersträva, ligger klar i 
evangeliets Ijus. Det är kärlekens 
vag. I vilken riktning vi hava att 
söka helighetsidealet, lämnar oss 
evangeliet och den första kristna 
kyrkan icke ett ögonlblick i okunnig
het om, framhåller han: »Ett nytt• 
bud giver jag eder, att I skalen älska 
varandra». På vilket rörande sätt 
sammanfaller icke Pastor Jonssons 
och v<år katolska uppfattning på den
na punkt. Jag citerar åter Wilmers : 
»LDen kristnes fullkomlighet /består 
överhuvudtaget i fullkomnandet av 

· hans kärlek, d. v,. s. i kärlekens allsi
diga herradöme över hans vilja och 
strävan. Kärleken är fuHkomlighe
ten:s band. KoL 3,14. Jmfr Mark. 
1 2  :30,31. Matt. 22 :37-40.» Helig
hetsiclealet är sålunda icke något, som 
skiljer Luthers kyrka och oss, utan 
något som förenar. Pastor Jonsson 
och vi finna varandra även på andra 
punkter. Past0r Jonsson skriver : 
»1Att arbeta i tjänande kärlek är en 
sannskyl'dig gudstjänst, det har Lut
her lärt oss, och många, många kato
liker veta det lika bra som vi trots 
allt - och praktisera det icke mind
re än vi. Livet korrigerar ofta av 
sig självt alla vicluriclerligheter i lära 
och teori.» Wilmers har formu1erat 
vår katolska uppfattning på denna 
punkt sålunda: »De dagliga handling
arna och arbetsuppgifterna befordra 
hos oss dygd och fullkomlighet, om 
de förrättas på ett Gud behagligt 
sätt. Det är icke elen i ögonen fal
lande storheten hos handlingen, utan 
framför allt kärleken, med vilken elen 
utföres, som avgör vårt verks värde 
och fullkomlighet, vilket Jesu för
dolda liv i Nazareth lär oss». För 
oss katoliker existera icke några 
kristna av första och andra klass. Då 
emellertid livet i världen, sådant det 
nu en gång är, medför många vansk-



ligheter, har det hos oss i alla tider 
funnits människor, som dragit sig 
undan världen så mycket som möjligt 
för att genom ömsesidigt 5tödjande 
säkrare kunna lösa den höga allmän
na livsuppgift, som det tillkommer 
alla kristna att söka lösa. Och Kyr
kan har alltid värdesatt och hedrat 
<letta andliga stånd. 

Rör svenska protestanter i aUmän� 
het tyckes katolsk lkrisrendom och 
kyrkopolitik vara ett. Man nöjer sig 
med att konstatera, att Rom är fien
den, som bäst bekämpas med överord 
ooh smädelser. Metoden bottnar yt
terst i den även Ibland protestantiska 
teologer rådande okunn�gheteu om 
vår Kyrkas 'lärosystem, pro'blem och 
andliga . tillgångar överhuvudtaget. 
Enkel eftertanke borde, tycker man, 
�ör länge sedan hava sagt dem, att 
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en kyrka, som varit och är en sådan 
andemakt i världen som den katolska, 
har oerhört mycket förnämligare 
kraftresurser att tillgå än rent kyrko
politiska, hon som stiftats i enlighet 
med, vår Herre Jesu Kristi vilja för 
att fortsätta hans gärning och i syn
nerhet bevara, förkunna och ut,breda 
hans lära på jorden. Pastor Jonsson 
- så deciderad protestant som någon 
- har genom sina trenne artiklar 
ådagalagt, att han strävat efter att 
se på vår Kyrka i sanningens ljus 
och att han bemödat sig att e fter bäs
ta förmåga söka !bedöma henne efter 
vad hon i verkligheten är, varigenom 
han på ett mindre vanligt sätt bru
tit mot sekelgamla svenska protestan� 
tiska traditioner. 

E cl v i n S a n d q v i s t. 
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rån Credos torn 

Man måste beundra Nya Dagligt 
Alleharrdas vitalitet, som mitt i den 
intensivaste sommarvärmen förmår 
göra katolsk propaganda. Detta kraft
prov utfördes i anslutning till ett fö
redrag om den katolska Kyrkans ställ
ning här i landet, smn Sveriges ka
tolske biskop under sommaren hållit 
för ett stort och representativt audi
torium nere i 1Munchen. I detta före
drag prisades i varma och hänförda 
ordalag den svenska kulturen. Detta 
kom N. D. A. att skriva att biskop 
Muller beskrivit Sverige som ett mörkt 
och �,kulturellt efterblivet» hörn av 
världen. Emellertid hoppades den 
energiska tidningen, att den svenske 
biskopen icke i själva verket uttryckt 
sig si't som den själv med stora svarta 
rubri)<er i samma nummer för läse
kretsen påstod att han uttryckt sig. 
Ett missvisande uttryck i ett bayerskt 
tidning-sreferat rättades omedelbart av 
förerl.ragshållaren själv, och denna rät
telse bragtes lika snabbt till den sven
ska pressens, kännedom. Trots allt 
fann N. D. A. fortfarande en mängd 
»förvrängningar» i det irriterande ta
let. »Man gick fram med våld, falsk
het och list», säger biskop Muller om 
Gustaf Vasa-reformationen. »Därtill 

använde man sig av blodigaste våld», 
översätter den fantasirika tidningen. 
Den svenske biskopen hade i sitt sto
ra 1Munchenertal skildrat sitt vikariats 
ekonomiska nödläge och vädjat till ut
landets offervilja. De särskilda ända
mål för vilka understöd med det sna
raste erfordrades hade föredragshålla
ren noggrant preciserat : Ökande av 
prästernas och församlingarnas antal, 
särskild resepräst för katolikerna i 
förnkingringen, kyrkotomt i N orrkö
ping, reparationer av prästgård i Gö
teborg, ett litet barnhem i Malmö o. 
s. v. Penningar som insamlas för dy
lika ändamål bliva i N. D. A. till en 
stridsfond, och med j ättebokstäver ut
basuneras, att nu äro »katolska storm
angrepp mot Sveriges kyrka att vän
ta». Genom dylikt skriv- och hand
lingssätt gör man i själva verket elen 
katolska verksamheten i Sverige de 
största tjänster, i det man tillvinner 
den alla rättrådiga människors sym
patier. Sålunda måste vi nu också 
räkna med N. D. A. so111 en av de 
»goda bundsförvanterna åt Rom». 

Lördagen den I I  juli invigdes ett 
nytt katolskt gudshus i Danmark : 
Sankt Bendts Kapet i R1tdk�bing, 
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· Langelands lilla idylliska huvudstad. 
Den högtidliga akten förrättades av 
prästerna J ensen från Köpenhamn, 
Fliedner från Sönderborg, Smitz från 
Nakskov och Schindler, kyrkoherde 
på platsen. Följande dag hölls en hög
tidlig högmässa i det nyinvigda ka
pellet, som var väl besatt av »ander
ledestroende». Efter evangeliet ta
lade fader Jensen, biskopens repre
sentant, på »sin rolige og indtnengende 
Maade». Men själva; festpredti!kan ' 
hölls av fader Schindler själv, som en
Egt referatet i Nordisk Ugeblad (s. 
540) . härvid visade 5·ig som en » benaa
ded Predikant». Det nya kapellet har 
fått en konstnärlig utstyrsel med en 
viss nationell prägel. Omedelbart ef
ter högmässan vidtog i det närbelägna 
hotellet en glad »Reception» med en 
mängd tal av olika celebriteter, allt 
präglat av »den Ildhu, som i lige Grad 
udgik frn Sognepn:est som fra den 
Ungdom, der Dagen igennem var 
samlet om ham». 

Den gammalkatolske biskopen V i
latte har av den apostoliske nuntien 
i Paris blivit upptagen i den katolska 
Kyrkan. Vid sin konversion avgav 
han bland annat följande sköna och 
ödmjuka försäkran : »Jag beklagar 
och begråter, att jag icke endast själv 
har mottagit utan också meddelat an
dra heliga vigningar ehuru jag levde 
i opposition mot den heliga romerska 
Kyrkans läror och lagar». En kon
version som väckt mycket uppseende 
i Förenta Staterna är den berömde 
globetrottern Payson Hl estons över
gång till den katolska Kyrkan. På en 
av sina många vandringar - han har 
gått ej mindre än 19,000 mil till fots 
under sin jordevandring - råkade 
han en gång komma in i ett litet ka
pell, som var invigt åt den heliga The-
rese av J esusbarnet. Plötsligen kom 
iden tanken över honom, att han måste 
bedja Gud om att finna sanningen. 
Sedan upprepade han denna bön varje 
söndag och nådde på detta sätt snart 
fram .till staden på berget, sanningens 
Kyrka. Nu hyser han en,dast en öns
kan: att van.dra vida 01i1kring i värl-
. den och säga till de jäktande världs-

vandrarna med den helige Filippus : 
»Jag har funnit Frälsaren». 

En bekant officer som intagit ,en 
ledande ställning i Sydafrika, 11'tajor 
von Bmndt, sökte efter världskriget 
en tillflyktsort i det bayerska bene-

. diktinerklostret Scheyern. Nyligen 
har han där som pater Willibald firat 
sitt första mässoffer och därvid också 
räckt sina egna barn den heliga kom
munionen. Hans maka dog under 
krigstiden. I franciskanerklostret Di
etfort förbereder sig för närvarande 
förutvarande generallöjtnanten baron 
Reichlin von1 M eldegg för prästvig
ningen. Denne var 1908-19n kom
mendant i fästningen Ingolstadt. 

Den belgiske millionären .van der 
Cruyssen har nyligen inträtt i det fran
ska trappistklostret Saligny. Förut 
har han som diplomat utfört åtskilliga 
ansvarsfulla uppdrag i Holland, Tysk
land, Italien och Förenta Staterna. 
Nu har han utdelat hela sin förmö
genhet till fromma ändamål och föl
jer som en världsförsakande, lycklig 
pater Albert Maria trappistordens 
stränga levnadssätt och levnadsregler. 

Den apostoliske nuntien i Prag Mgr. 
Marmaggi lämnade plötsligen den 
tjeckoslovakiska huvudstaden den 6 
.sistlidne juli på aftonen. Samma dag 
·firades m1nnesfesten av Johannes Hus. 
Den hussitis,ka fanan (röd kalk på vit 
botten) vajade på presidentens palats 
och regeringens medlemmar deltogo 
i det antikatolska festfirandet. Redan 
före festen hade emellertid nuntiatu
ren låtit meddela utrikesdepartementet 
i Prag, att den Heliga Stolen skulle 
betrakta ett dylikt officiellt Hus-fi
rande som en grov förolämpning. Då 
de tjeckoslovakiska myndigheterna det 
oaktat framhärdade att fira sin Hus, 
ansåg sig Mgr. Mannaggi nödsakad 
att lämna sin post. Reellt betyder 
denna avresa dock enligt initierades 
;nening (i brev till Credo) icke så 
mycket. Ty regeringen i Prag har all
tid visat nuntiaturen en viss sidovörd
nad och undvikit att definitivt ordna 
förhållandet mellan Kyrka och stat 
'med ett konkordat. 



, 
OM JESU MANLIGHET, 

0 Jesus, min Gud, när vi tala om 
eller petrakta Dina heliga och upp
höjda egenskaper fran,hålla vi nog 
ofta Din ödmjukhet, Ditt · saktmod, 
Ditt tålamod, Vin mildhet och god
het - och i sanning böra vi ju ef
terlilrna alla dessa: dygder - men 
varför tala vi ej på långt när lika of
ta om Din härliga, ädla manlighet ? 
Ty Du var ju ännu mer än den kär
leksfulle Fadern, Frälsaren och Trös
t�ren �ör de små och de förtryckta, 
for kvmnorna och barnen för åldrin
gar och sjuka --,- Du v�r också de 
starkes Broder och Vän. När vi 
därför tala om Din blidhet böra vi 
sa_mtidi_�t minnas Ditt 'manliga mod, 
Ditt . hJ _altemod, Din gudomliga hög
het 1 lidandet. Du var och förblir 
vår Frälsare och Tröstare, men tilli
ka Rannsakaren, den rättfärdige Do
maren och det konungsliga Majestä
tet. Du gav Dig själv helt, men Du 
f_ordrar ock�å allt av oss. Du dag
tmgade aldng med någon. Du är den 
som sade : »Jag har kommit för att 
utsända eld på jorden» (Luk. 1 2  :49 
o. 5 1 ) ; Matt. ro :34) . Och : »Den, 
som icke tager sitt kors och följer 
ipig, han är mig icke värld» ( Matt. 
'ro :38) . »Den, som älskar · fader eller 
moder mer än mig, han är mig icke 
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värd» (::Matt. ro :37, Luk. 14  :26) . 
Huru gärna minnas vi ej : »Kommeth 
I min Faders välsignade . . .  » ·  men 
glömma : »Gån bort ifrån mig, I för
bannade ... » (Matt. 25 :34 o. 41 ) .  I 
helig vrede bortdrev Du dem som 
köpte och sålde i Din Faders hus. 
(J\fatt. 2I  H2) .  

Och därför är Du, Jesus min Gud, 
ett så härligt exempel i ädel manlio-
het för männen, · för de livsstarka; de 
dådkraftiga, de unga. 0, att detta 
långt mer förkunnades, så att allt 
flere män i detta ords högsta bety
delse vunnes för Guds rike ! Upp
väck, Allsmäktige, ädla, manliga, 
kraftfulla, mäktiga präster åt Din 
Kyrka i alla länder, heliga män, brin
nande av Ditt hjärtas eld, uppfyll
da av nitälskan för Din ära modiga 
manliga präster, redo att lida martv: 
riet for att vinna manliga sjähar ät 
Dig! 

K o n  v e  r t i t. 

DET SOM SKALL SKE, SKER 
ÄNDÅ." 

En ung fransk lantman återvände 
efter fullgjord värnplikt till sin mo
ders tjäll. Söndagen kom. 

»Följ er du med mig till mässan ?» 
frågade den fromma · n1oclern. 



»Nej, då ! Ser ni, mor, jag är be
rest, jag har sett Paris, zoologiska 
trädgården, elefanten, flodhästen, 
giraffen. Ni s�all veta att jag nu är 
för upplyst att läsa böner, vilket ju  
kan passa för kvinnfolk.» 

»Jaså, du behöver inte längre elen 
gode Guden sedan du sett giraffen ?» 
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»Å jo, mor, men jag har blivit för
nuftig och säger till mig själv : 'Det 
som skall ske med mig, sker ändå, och 1 
då är det ju  onödigt att besvära elen '. 
gode Guden · med, att bedja om · 
något'.» 

Den goda ln;in11an gick ,allena i 
mässan och gjorde vid sin hemkomst 
inga ' förberedelser till middagen. 

Före detta anlände krigsmannen 
hem till midclagstimmen. Bordet 
stod tomt och ingen eld brann i spi
seln. 

»Nå, mor, är det meningen att vi 
dag skola äta middag i staden ?» 

»Nej .» 
»:Men ni ·J1ar j u  inte kokat någon

ting ! »  
»Ja, ser du, det är för att jag nu  

blivit upplyst genom ditt tal. Jag 
har sagt till mig själv liksom du : 
'Det som skall ske, sker ändå. Onö
digt att besvära sig. Om det är me
ningen att min son skall få sig en 
god middag, så får han· den nog, och 
om han skall bli utan, så blir han 
utan !, Du ser att jag också lär mig 
fort.» 

Sonen förstod läxan och tog sitt 
'förnuft' tillfånga. 

»1vior ' lilla,» sade han, »laga ni 
mid_dagen, nästa söndag gå vi till
sammans i mässan.» 

NAPOLEON OCH PAGEN. 
Napoleon I ertappade en dag en av 

sina pager 111ed att han i hemlighet 
läste sin rosenkrans under en tea
terföreställning. .överraskad och på 
,samma gång tilltalad därav, sade kej
saren till honoh1: »Detta gläder mig ; 
ni är upphöjd över scenens facldhe
ter ; ni har hjärta och en dag skall 
det bliva en lilan av eder.» Den unge 
pagen ble,, också en man. Hart het
te Rohan Chabot, och han dog som 

kardinal-ärkebiskop av Besa111;on, ef
terlämnande i sitt stift outplånliga 
minnen av sin fromhet och sin välgö
r.enhet. 

DÄR ÄR HANS LUST ATT BO: 
:�Det är icke för att förbliva i det 

gyllene ciboriet som ) esus Kristus 
varje dag , nedstiger från himmelen, 
utan för att finna en annah himniel : 
vår själs. himmel, där det är Hans 
lust att bo.» 
Den heliga Therese de l'Enfant-J esus. 

KONUNG, HJÄLTE OCH 
HELGON. 

Av Mocler Mciry Scilonie, 

Alla ha vi läst om Richard Lejon
hjärta ,och Johan utan land. Men alla 
vet kanske icke att dessa båda konun
gar hade en syster vid namn Eleonora. 
Denna Eleonora gifte sig med Alfor1s 
av Kastilien, krigarkonungen, vilke11, 
anföll ocih besegrade 200,000 morer. 
Eleonoras dotter var Blanche av 
Kastilien, mnka till Ludvig VIII  av 
Frankrike. 

Min konung, min hjälte och mitt 
helgon, Ludvig IX av Frankrike, var 
således granclnevö till den kringirran
de riddaren Richard och elen ovärdige 
Johan. I sin barndom hörde han kan
sl<;e sin mormor förtäl ja  om Lejonhjär
tas bedrifter under korståget, sålunda 
väckande hos. honom lusten att själv 
vedervåga något av kärlek till det he7 
liga · landet. 

Blanche var en god moder. Hon 
blev vid sin rna:kes tidiga bortgång 
rikets regentinna, och hon styrde lan
det ·väl. -Ludvig v•ar endast tolv år 
gammal när hans kunglige fader dog. 
Blanche blev rikligen belönad för sina 
omsorger om honom, ty hennes son 
blev en mönsterregent och ett helgon. 

J oinville, som skrivit Ludvig IX :s 
levnadsteckning, var rikets främste 
man näst efter konungen och han 
älskade denne av ,hela sin själ. Han 
förtäljer för oss allt vad han sagt och 
gjort. 



Han åtföljde honom på det första 
1rnrståget ; han satt vid hans sida när 
han skipade rätt under elen lummiga 
eken ; ha11 var vittne till hans godhet 
mot de fattiga, hans stränghet mot 
de orättrådiga, hans medlidande med 
de olyckliga. En gång hörde han ho
nom giva befo.llning om att en rik 
man, som hädat, skulle brännmärkas 
-på munnen så att han måtte lära sig 
att rätt använda sina läppar. Några 
klandrade konungen för att han till
delat mannen ett så förskräckligt 
stmff .  Ludvig var förvånad. »Jag 
skulle gärna sj älv Iåta brännmärka 
mig», 'sade han, »för att förekomma 
en så svår synd». En annan man fick 
,erlägga så höga böter att han förlora:.. 

de nästan allt vad han ägde emedan 
han låtit hänga tre barn, som jagat 
kianiner. Pengarna användes till stif
tande av själamässor för dessa barn. 

Konungen var alltid lugn och be-
11ärskad när dåliga underrättelser 
bragtes honom. En gång blev tvenne 
lönnmördare fasttagna när de stodo i 
begrepp att mörda Ludvig. Han sän
de dem höviskt tillbaka till den herre 
som köpt dem för detta ändamål. En 
annan gång satt J oinville vid rådsbor
det tillsammans i.ned den unge . konun
gen och lyssnade till dennes visa ord. 
Frågor av världsomfattande betydel
se avhandlades, och Ludvig tog del 
i a!Jt vad som sades. »Han har det 
1dokaste odh bästa huvudet i hela rå
det», var J oinvilles åsikt. 

En annan monark skänkte en gång 
åt Ludvig en stor gåva. Han hemta
de åt honom törnekronan från det he
liga landet. Ludvig älskade vår Herre 
av hela sitt hjärta och var utom sig 
av glädje över denna högtheliga relik. 
Huru skulle han nog kunna ära den
samma ? tänkte han. Än i denna dag 
veta vi huru den store konungen ärade 
den heliga kronan. Han byggde åt den 
det' skönaste kapell i världe1i., vilket vi 
kunna se när vi besöka Paris, ty det 
kvarstår ännu som ett vittnesbörd för 
det franska folket om vilken vördnad 
dess störste konung hyste för vår 
Frälsares lidande. 
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Ludvig IX var inge\1 vekling. Han 
kunde kämpa och segra, och när han 
hörde talas om de gräsligheter som be
gingos i det heliga la1idet gick han till 
kyrkan S. Denis och tog Oriflamme, 
Frankrikes heliga riksbaner, ooh drog 
åstad till Palestina. Han avseglade år 
1248 från Aigues Mortes jämte sina 
två bröder, sin maka och 120 större 
och oräkneliga mindre fartyg. Ombord 
på dessa befunna sig över 1 ,200 rid
dare och mer än tredubbelt så många 
· utvalda soldater. Ludvig slogs som en 
hjälte och beundrades till och med av 
sina fiender för sin tapperhet och rid
derlighet. Men han blev tillfåiilgatiagen 
och tillvann sig i bojor sina fienders 
beundran i tusenfalt högre grad ännu. 

»Aldrig ha vi sett en så högmodig 
kristen», sade de. Med »ihögmodig» 
menade de en som stod fast vid sina 
egna iprinciper, som ihöll stånd och 
til'Hvingade sig deras aktning. De för
sökte skrämma konungen genom att 
yisa honom sina sträcl<>bänkar och tor
tyrinstrument. Men han syntes full
komligt likgiltig för de1.p. Deras ho
telser om de grymmaste straff kom
mo :honom ej ens ,att blekna. Ty han 
visste att hans öde var i Guds hand 
och att utan Hans vilja ingen kunde 
göra ihonom något ont. 

Ludvig företog ännu en färd till 
sitt kära Österland. Han uppehöll sig 
i Damiette och insjuknade i den feber
sjukdom som härjade bland hundrade 
av hans män. I tjugu dagar kämpade 
han emot den brännande febern in
nan slut�t kom. Han låg i ert tält utan
för Damiette och hettan var krävan
de, men aldrig undslapp en klagan 
hans läppar. Klockan tolv på dagen, 
hans dödsdag, höjde han sina ögon 
mot himmelen och sade : »Jag vill in
gå i Ditt hus och tillbedja i Ditt heliga 
tempel, o Herre !» Klockan tre sade 
han : »I Dina händer befaller jag min 
ande.» Sedan gick den store konun
gens, hjältens och helgonets själ till 
sitt eviga hem. 

Övers. av K a r i n A n t e 1 1 . 



210 

FRÅN V ÅRA FÖRSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR. 

ÄRKEBISKOP BITTER 
befinner sig för närvarande på sommar
besök hos sina talrika vänner och skydds
lingar i Sverige. Den vördade överher
den förvånar dem alla genom sin ännu 
nästan ungdomsfriska hälsa och sin för
måga att uthärda alla resestrapatser. 
Han gläder dem helt säkert också ge
horn sin trofasta minnesgodhet och vän
fasthet. Också Credo har fått mottaga 
ett nytt bevis på ärkebiskop Bitters sär
skilda intresse och bevågenhet - en 
penninggåva, som finnes redovisad under 
Credos Fond. För detta liksom för alla 
föregående bevis på uppmuntrande in
tresse från ärkebiskop Bitters sida be
der Credos Redaktion härmed få fram
bära ett lika djupt känt som vördnads
fullt tack. 

ARILD, 

Att man i sommarens tid reser på 
landet för att söka rekret>.tion är jl! 
in�enting ovanligt, men att därvid bli 
i tillfälle att v�rje morgon bevista den 
heliga mässan och varje afton höra en 
katolsk predikan - det måste räknas 
som en sällsynt förmån, vilken icke blir 
mången beskärd i vårt fädernesland. 
Detta erbjöds emellertid dem, som fingo 
tillbringa juli månad i det idylliska 
Arild vid Skelderviken. Såsom förut 
i Credo omnämnts lät Konsulinnan 
Gisela Trapp 1920-21 inom sitt villa
område, S :t Arilds hus, uppföra ett 
kapell, i vilket sedan gudstj!i,nst för
rättats då någon katolsk präst besökt 
platsen. Utrymmet tillåter mig ej att 
här orda om kapellets vackra och allt
igenom stiltroget genomförda utsmyck
ning - både parament, målningar och 
bildsniderier äro utförda av Konsulin
nan Trapps egen konstnärshand - i 
stället gör jag mig nu till talesman för 
att uttrycka deras tacksamhet, vilka i 
sommar fingo emottaga vad där bjöds. 

Vid aftonbönen, som dagligen samla
de så många åhörare kapellet kunde 
1·ymma, hölls - som redan antytts -
under juli månad en serie betraktelser 
över Jesu heliga hjärta. Ofta gavs den 

andaktsfulla stämningen också näring 
och lyftning genom hymner, vilka från 
den bakom altaret belägna sakristian, 
där orgeln har sin plats, utfördes av 
fru Anna Hegardt, som med sin ljuv
liga röst och fullödiga sångkonst 
skänkte stunder, vi1ka även de bevaras 
som sköna minnen från sommaren 1925. 

E.  A. von Gegerfelt. 

DEN NYA PILGRIMSFÄRDEN 
TILL ROM. 

,[Det finnes väl endast ett omdöme 
om den första skandinaviska vallfarten 
till: den eviga staden nämligen att den 
gav ett i alla avseenden rikt utbyte. 
Visserligen kunde berättigade anmärk
ningar giöras mot detaljer, men ,i stort 
sett gick det hela i lå,s på ett utmärkt 
sätt och när färden var till ända voro 
besvärligheterna glömda och kvar stod 
endast minnet av 14 dagar, fyllda av 
oförgätliga upplevelser. Såsom al'ltid 
är fallet vid sådana färder v:isade det 
sig dagarna före avresan att det fanns 
många som anmälde sig för sent, och 
ej kunde beredas tillfälle att medfölja. 
För att göra det möjl:igt för dessa och 
andra, som ej i maj voro i stånd att 
göra en vallfart till den heliga staden, 
beslöts att om möjligt anordna en ny 
pilgrimsfärd. Under försommaren ha 
även alla förberedande arbeten och un
dersökningar fullgjorts och nu är teck
ndngen för Romresan n : r  ,2 i full gång; 
Till andlig ledare för den svenska gTup
pen nar Hans Högvördighet Bisko1Jen 
utsett Pastor A. Meyer, medan vall
fartsledningen i sin helhet denna gång 
uppdragits åt Pastor Jensen i Köpen
hamn, välbekant för många av Credos 
läsare som redaktör för »Nordisk Uge
blad,,. 
· · De tekniska arrangemangen ha även 
för denna fä1,d. anförtrotts Bennetts 
Rejsebureau, som ju på ett 1lyckligt sätt · 
genomfö11de den förra. I resplanen ha en 
hel del ändringar vidtagits, för att i 
möjligaste mån undvika de svårigheter, 
som man hade i maj . En av de vik
tigaste är att på nedresan göres ett 
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uppehåll i Bozen. Resenärerna inkvar
teras här i hotell och få vila ut en natt 
och så gott som hela följande dag. Ur 
re�t turistsynpunkt är detta ett stort 
pluis, ty Bozen räknas till en av Italiens · 
naturskönaste trakter. Återresan göres 
som förra gången över Luzern med en 
båtresa över Vierwaldstättersjön. Vid 
inkvarteringen i Rom drages nytta av 
majfärdens erfarenheter. Denna gång 
få alla pilgrimer sin bostad på · samr
ma ställe, antingen på S :ta Marta eller 
på ett hotell i närheten av Lateranen. 
Någon masssinkvartering med 18-20 i 
varje 1:um kommer icke ifråga liksom 
det utlovas möjligheter tiU bad eller 
dusch. Maten intages gemensamt på 
samma ställe som bostaden. En sak 
som bland pi!lgrimnnerna väckte blanda
de känslor i våras var samröret med 
icke katoliker både på tåget och i Rom. 
Detta är .nru · helt och hållet bo1'1;elimi
nerat. Pilgrimerna resa för sig, bo 
för sig, äta för sig och få ingenting med 
turisterna att göra. överhuvud taget 
äro de katolska intressena mycket väl 
tillvaratagna. I Rom är det sörjt för 
att ett tillräckligt antal lokalkända och 
språkkunniga katoliker föra pilgrim
merna omkring på de utflykter, som 
äro anordnade. 
· Resan anträdes den 9 ,september från 

Köpenhamn och återkomsten till sam
ma stad är den 23 i samma månad. 
Uppehållet i Rom varar från lördagen 

den 12 tiU söndagen den 20 sept. Priset 
är : II kl . hela vägen d. kr. 625 : - ; III 
kl. hela vägen d. kr. 450 : - och III kl. 
i Danmark, Tyskland och Schweiz men 
II kl. i Italien d. kr. 485 : -. Vid an
mälning erlägges en deposition av d. 
kr. 100 : -, restbeloppet 20 augusti. 
Anmä:lningar mottagas av kyrkoherdar
na i de katolska församlingarna eller 
direkt hos Pastor A. Meyer, N. Smedje
gatan 24, Stockholan. Alla inbetalnin
gar ske till Bennetts kontor direkt, 
Hamngatan 10, Stockholm. Program 
och upplysningar hos Bennetts, pastors
ämbetena eller Birgittaföreningens Ex
pedition, N. Smedjegatan 21, Stock
holm. 

Alla som önska deltaga i denna färd 
tiU Rom . ombedjas att snarast möjligt 
anmäla sig och icke vänta med anmäl
n:ingen tills det blir för sent. 

CREDOS FOND. 
Transport Kr. 10,045 : 66, 

Ärkebiskopen . . . . . . . . . . .  . 
0. Forsell. Convent. New 

Jersey . . . . . . . . .  , . . . . . . .  . 
Prenumerant i Eskilstuna . .  
Intresserad . . . . . . . . . . . . . . 
Ei·ik Ihrfors, Vadstena . . .  . 
Fröken Johanna , . . . . . . .  _- . .  
Föreningen Sursum Corda . .  

50 : -

24 : 30· 
10 : -
10 : ---'--
10 : -,-

5 : -
20 : -· 

Summa Kr. 10,174 : 96 



1. 
2. 
3 .  

4. 
5. 
6.  

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

Lördag. S. Petrus ad Vincula. 
Söndag. Nionde efter pingst. 
Måndag. Inventio S. Stephani pro-

tomart. 
Tisdag. S. Dominicus. Bekännare. 
Onsdag. S. Maria ad Nives. 
Torsdag. Kristi förklaring på ber-

get Tabor. 
Fredag. S. Cajetanus. Bekännare. 

(Jesu hjärtas fredag.) 
Lördag. S. Cyriacus m. fl. Mart. 
Söndag. Tionde efter pingst. 
Måndag. S. Laurentius. Martyr. 
Tisdag. S. Tiburtius och Susanna. 

Martyrer. 
Onsdag. S. Klara. Jungfru. 
Torsdag. S. Hippolytus och Cas

sianus. Martyrer. 
Fredag. Vigildag till Miaria Him

melsfärds fest. 
Lördag. Maria Himmelsfärd. 
Söndag. Elfte efter pingst. 

I högm. Maria Himmelsfärd. 
Måndag. S. Hyacintius. Bekän

nare. 

Pingstdagen, som fått sitt namn efter 
Kyrkans latinska benämning : Dominica 
pentecostes d. ä. Söndagen på femtionde 
dagen ( efter påsk) , påminner de tro-. 
ende om den helige Andes sändning till 
apostlarna och Kyrkan. Festen är, så 
som vittnen från äldsta tider bestyrka, 
av aipostoliskt ursprung. Pingstdagen 
brukar kallas Kyrkans födelsedag,- då 
med ·den helige Andes ankomst Kristi 
Kyrkas stiftelse var fullbordad. Pingst
festen firas av .Kyrkan med aHa tec
ken av stor andlig glädje. I den vackra 
sekvensen ,,Veni sancte spiritus» uttryc
ker hon sin ödmjuka bön om den helige 
Andes nådegåvor. Festen firas under 
de följande åtta dagarna (octav) . Un
der denna vecka ,infalla likväl kvatem
berfastedagar, införda av Kyrkan, eme
dan ,den som i sig känner den helige 
Andes nåd lätt och med glädje fastar 
och emedan över den fastande och bed,
j ande den helige Andes kraft rikligen 
utgjutes. - Under pingsttiden meddelar 
Ky1,kan gärna Bekräftelsens heliga 
Sakrament, den helige Andes Sakrament. 

På första söndagen efter pingst firas 
den helige T1·eenighetens fest (Trefal
dighetssöndagen) som en sammanfattan
de fest till tack för alla välgärningar, 
mottagna av den treenige Gudens god
het och barmhärtighet och till bekännel
se av vår tro på den heliga treenigheten 
i vars namn vi äro döpta. 

Festen fi1'ades på olika stäHen redan 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
31. 

Tisdag. { Dagar · inom oktaven av 
Onsdag. Maria Himmelsfärd. 
Torsdag. S. Bernardus. Abbot, 

kyrkolär. 
Fredag. S. Johanna Franc de 

Ghantal. 
Lördag. Oktavdagen av Maria 

Himmelsf. Vigildag till S .  Bartho
lomeus. 

Söndag. Tolfte efter pingst. 
Måndag. S. Bartolomeus. Apostel. 
Tisdag. ,S. Ludvig. Konung. 
Onsdag. S. Zephyrinus. Påve. 

Mart. 
Torsdag S. J osephus Calasanctius. 

Bekännare, 
Fredag. S. Augustinus. Bisk. 

Kyrkol. 
Lördag. S. Johannes halshugg

ning. 
Söndag. Trettonde efter pingst. 
Mlåndag. S. Raymundus Nonna

tus. Bekännare. 

på niohundratalet och utbredde sig mer 
och mer till dess påven Johannes X�II 
(1316-1334) gjorde den till en fest för 
hela Kyrkan. Att denna fest, ehuru om
fattande en av den kristna trons gr.und
hemligheter, ' likväl införts så sent, beror 
därpå att varje söndag, ja varje dag 
är en fest till den treenige Gudens ära 
och Kyrkan, varje dag beder sin doxo
logie (Gloria pat1�i etc. Ära vare Fa
dern och Sonen och den helige Ande) 
och vid varje korstecken med vördnad 
nämner den heliga Trefaldighetens 
namn. Festen saknar särskilda ceremo
nier. Dess stora för oss otillgängliga 
hemlig1het är uttryckt i epistelns -ord : 
»O v.ilket djup av rikedom, vishet och 
vetande finnes icke ihos Gud ! Huru obe
gripliga äro icke hans domar ooh huru 
outrannsakliga hans vägar ! Ty vem 
har känt Herrens sinne eller vem har 
varit hans rådgivare. Eller vem har 
först givit honom något så att Hian 
skulle återgälda honom det. Ty av Ho
nom är allting. Honom vare ära i evig
het ! Amen.» - Om vi också icke av 
oss själva kunna fatta och begripa Gud, 
så har dock Hans enfödde Son uppen-

, barat om Gud så mycket som till vår 
fl,älsning är nödvändigt, vilket antydes 
i festens evangelium: »Gån därför och 
lären alla folk och döpen dem i Faderns 
och Sonens ooh den helige Andes namn 
och lären dem att hålla allt, vad jag 
befa:Ht eder,, , S. N-k. 


