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OM DEN HELIGE FRA NCISCI 

SALIGA DÖD. 
UR �PECULUM PERFECTI0NIS. 

I de dagarna låg Vår Helige Fader 
sjuk i Assisis biskopsgård, och Her
rans hand vilade tyngre. över honom 
än vanligt.. ·För att stålsätta sig, så 
att han icke skuHe falla i vanmakt på 
grund av de bittra smärtor, som kval
de 'honom, lät han. bröderna sjungai 
Herrans lov * för ·honom flera gån
ger on'r dag�n: Och det gjorde han 
också till tröst och uppbyggelse för de 
lekmän, vilka voro ,ställda på vakt 
utanför. palatset för hans skull. Men 
broder Elia nndrade över att Sanct 
Franciscus på detta sätt styrkte sig i 
Herr;en och fröjdad.es, medan han var 
i· stor 'hedrövelse. · Därför sade han till 
honom: »Älskade Fader, den stora 
glädje, som du_ådagalägger i din sjuk
dom och förmår att ingiva även dina 
följeslagare, är en stor tröst och -upp
byggelse för mig. Och folket i denna 
s:tad håller dig för visso för en helig 
man. Men. d� .de. nu äro. övertygade, 
att din sjukdom är obotlig och att du 
inom kort skall dö, odh ·så höra dig på 

* Härmed åsyftas »Solsången». -
(Övers. anm.) 

detta sätt sjunga lovsånger dag ut och 
dag in, kunna vi icke förtänka dem, 
om de likväl ,säga vid ,sig själva: »Hu
ru kan en man vara så glad, då han är 
nära döden? Borde han icke tänka 
på sin hädanfärd?» Den Salige Fran
ciscus svarade och sade: »Kommer 
du ihåg, att du hade en syn icke långt 
ifrån Roligno? Och minns du, att du 
förtalte mig, att det hade blivit dig 
uppenbarat, att jag i'cke hade mer än 
tvenne år att leva på jorden? Innan . 
du fick den synen genom nåd av Gud, 
vilken ingiver människohjärtat allt 
gott och lägger de rätta orden på sina 
trognas tunga, betänkte jag redan 
11).ånga gånger bådt': .dag och natt min 
förestående bortgång. Men allt ifrån 
den stunden, då synen visade sig för 
dig, har jag vinnlagt mig om att utan 
återvändo dagen om meditera över min 
död.» Och strax därpå återtog han' 
i en stark andens glöd : » Tillstäd mig, 
broder, .att jag vederkvicker mig i Her
ren med lovsånger i min sjukdom ocll. 
att jag glä:der tnig åt så väl 'denna 
som åt sången, ty genom Den Helige 
Andes nåd1.är jag så förenad med min 
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Herre, Jesus Kristus, att jag ge1�0111 ·; · briA�ancle kärlek och åtrå�t med kyskt 
hans oändliga godhet och batmhärttg-. ' ··och glödande begär.»· 
het är i s.tånd att fröjda mig i; :,G:,ud� : . · 'Ehuru Den Salige Franciscus var 
Den Högste.» . . ·.• .... .'.\ .. ··,merq., ty:ngcl av sjukdomen, än vanligt, 

I elen ticleri be�ö½te honöii.1 :1 ·.det· · · såg 111�nt··att h§lns hjärta bkv glatt vid 
samma palatset eh · vi.ss läkare jfrån. · dessa ord, Och då han hörde, a.tt sys
Arezzo, vilken var särdeles förtrolig ' ter Död slm!le komma inom kort, pri-
mecl Den Salige . Franciscus. · Och sade han G11cl med eldig. hänförelse 
Den SaLige Ft'anciscus sporde honom, och sade till elen brodern, som hade 
sägande: »Vad synes dig 1.:np n�i11,sjuk-, . talat.: >>,V�l,�n, om det är min Herres 
dom, som är vattusot?,>. Läkaren :gen- ;ilja� att jaf snart skaH skiljas hädan, 
mälte: »l'vied Guds hj�lp blir, du;: nog'·· s� 'h,ämta mi� hit broder Angelo och 
åter helbrägda, broder�. Då) sporde brodet Leo.11e, på det att <le rn.å sjunga 
Den Salige Franciscus bononi" åi{yo: för niig om syster Död». Och de båda 
»Säg mig sanningen. Vad synes dig bröderna kon;imo fram till honom, och 
om mig ?"Låt ingen: s_bth helst frukta'.n mecL bitter soi·g i ·�ina hjärtan sjöngo 
binda din t1inga. Det behöves icke, de, medan deras tårar strömmade,, 
ty genom min Herres nåd är ,jag icke Sången om broder Sol och de andra 
så klenmodig, att jag rädes för döden. Guds skapade verk, vilken Den helige 
Jäg äf 11äi11ligen ge11om Den Helige sjalv hade diktat. ·Men före den sista' 
Andes hugsvalelse så förenad med, Je- versen i sången i1iflikade vår Fader 
sus Kristus, min Herre, att döden och. någn1, strofer om syster Död, så ly-
livet skänka mig lika hugnad>>. För dande: · · 
elen skull sade läkaren till honom : 
»Enligt vad min konst låter -1nig �ör
stå, Fader, är din sjukcloin obotlig,· 
odh jag tror, att du kommer att clö 
före september månads · utgång eller 
inom de första fyra dagarna av okto
ber». Ditintills hade Den Helige Fran
ciscus legat orörligt utsträckt på bäd
den. Vid dessa ord av läkaren knäpp
te han tillsammans sina händer med 
mycken andakt och from hängiven:het. 
Därpå sade han mäkta höviskt : »·V ar 
välkommen, syster Död». 

Efter en stund sade' en viss· broder 
till honom: »Fad.er, ditt liv och din 
ltr11gängelse ära ett ljus och en spegel 
icke allenast för dina bröder utan ock 
'fö1' · Kyrkan i sin helhet. Detsamma 
skall varda fallet med din död. Och 
eh�fru din död kommer att bliva en or
såk till sorg och smärta för dina brö.� 
cler, är den för dig själv en trö�t och 
e'tt ämne till oändlig, glädje, ty du gåt 
ur mycken möda in i elen stora vilan, 
ur· mycken bedrövelse ocfu många fres-· 
tels�r in i den eviga friden, från elen 
tin11iga fattigdomen, vilken du har 
111ycket kät och bevarat f ullkomligen, 
till den· sanna och ovanskliga rikedo
men, genom lekamlig död till liv utan 
ärtcle, där du skall skåda Herren, din 
Gud, ansikte e1i1ot ansikte, Honom, 
vilken du har älskat på jo'rden med 

Lovad vare du, Herre, för vår syster 
den lekamliga Döden, 

vilken ingen .levande mäktar att und
fly. 

Ve dem, som clö uti dödssynd. 
Saliga cle, vi:lka leva inneslutna i din 

heliga vilja, 
ty den andra döden skall , icke, skada 

dem. 

Emellertid kände sig Vår Helige 
' Fader svaga1'e med var' dag, som gick. 

Och clå han förnam, att .hans kropps-
' krafter avtogo, bjöd han, att n;an skul

le bära honom, på hans säng till Santa 
l\faria degli A1;geli invid Portiuncula, 
på det att hans lekamliga liv rnåtte än
das på samma plats, varest han först 
hade prövat själens ljus och liv: Som 
nu de, vilka bura honom, hade hunnit 
till

. 
spetälskehuset, · som ligger vid pass 

halvvägs en�el1an Assisi och Santa Ma
ria, bj�d han dem att sätta ned sängen 

: på n1arken. Och emeda111 han på grund 
, av sin långvariga och svåra ögonsjuk
' dom var nästan blind, bad han detp 

att vända på hans bädd, så att ihans 
ansikte bleve riktat emot staden. Där
på reste han sig en smulå. på sitt läger 
och sade: »Herre, så visst som denna 
stad i gamla dagar var en boningsort. 

' ,' 
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för orättfärdiga, så ,iisst in.ser jag i 
denna stund, hurusom du i den för dig 
behagliga tiden i din gränslösa bann
härtighet har uppenbarat di�1 nåds ri
kedmn och fullhet, i det att du av din 
blotta godhet har utvalt denna plats till 
en boningsort för dem, som i sanning 
skola känna och förhärliga ditt namn 
i hela kristenheten genom rökelseoff
ret av ett gott rykte ooh ett heligt liv 
samt av ,en rätt lära och en evangelisk 
fullkomlighet. Fördenskull beder jag 
dig, Herre Jesus Kristus, all nåds 
Fader, att du icke må se till vår otack
samhet utan städse minnas. den lång
modiga mildhet, vilken du i rikt mått 
har låtit flöda över denna stad, på det 
att den i alla tider må vara en tonings .. 
ort för sådana, som känna dig och för
härliga ditt namn, vilket är högtlovat 
och välsignat i evigheters evighet. Ske . 
alltså.» * 

Då han hade sagt cle�ta, buro de 

* Den vanligare versionen · av » Den 
Helige Francisci välsignelse över Assisi» 

honom till Santa. Maria degli Angeli, 
varest han på elen, fjärde dagen av ok.:. 
tober målmd av Herrans år 1226 gick 
till Jesus Kristus, vilken han hade äls,
kat av hela sitt hjärta och med hela 
sin själ och av alla sina krafter och 
i vars fotspår han hade vandrat full
komligen, löpande efter honom, med 
hastigt lopp, till dess att han på sisto
ne uppnådde honom i salighet ,ocl1· ära, 
Herren, vilken var hans mål och vil
ken lever ooh regerar med Fadeni och 
Den Helige Ande ifrån evighet och till 
evighet. Amen. 
(Svensk tolkning av Li s a  L u n cl h.) 

är mera kortfattad och mera jublande. 
Dess· profetiska ord läsas över Porta 
Nuova av' vandraren, som från San Da
niiano närmar sig staden, och äro av föl
jande ·lydelse: » Välsignad vare du av 
Gud, Heliga Stad, ty geno:in dig skola 
många själar varda frälsta och i dig 
skola många Guds tjänare hava sin bo
ning· och ur dig skola många varda ut- . 
valda tHI att besitta Det eviga Livets 
Rike.» - ( övers, an:in.) 

FRANCISCUS AV ASSISI. 
1226--...:1926. 

Att fira och festa ligger i tiden. Vi 
fira silver-, guld-, diamantjubileum. 
Ja, vart femte år, lustrum, känner man 
ett behov av en mer eller m1ndre fest
lig åminnelse för vissa händelser, För 
många är till och med varje födelsedag 
en kär återkommande högtidsdag. Det 
gives saker och ting, orter ooh perso
ner som måste firas. Det firas i och 
utanför hemmet, i familj och stad, i 
provins och land, 'i och utanför kyr
kan, på vetenskapens, statsrättens; 
konstens 111. 111. omtåde. Ar .det att 
undra på att mången förbli'\Ter likgil
tig för så 1bycket firande? Det får· 
dock icke vara så med det n;inne vi 
nu fira, sjuhunclraårsminnet av den 
helige Franciscus' clödsdag. 

Francisct.is föddes 1182 i Assisi, soh 
till en välsituerad köpman Pietro Ber
nardone och hans frot'nrna maka Pica 
och erhöH vid dopet namnet J ol1ani:tes." 

- Till följd av elen skicklighet i det fran-

ska språket, som han tidigt tillägnade 
sig, blev han kallad »Francesco», elen 
lille fransmannen, under vilket namn 
han är känd för all framtid. Idealis
tiskt anlagd med lust för värdslig prakt 
och glans visade han likväl alltid stor 
värdighet och finhet, tålde icke ett 
opassande ord, och aldrig hörde man 
ett dylikt ur hans mun. Hans stora kär
lek och välgörenhet mot de fattiga 
blev snart känd i hela omgivningen, 
och under en långvarig sjukdom fat
tade han beslutet att. själv efterfölja 
Kristus i fattigdom och självförsakel
se. För den skull blev han illa behand
lad av fadern och slutligen utstött ur 

· hemmet. När han senare 1209 i elen 
urgamla kyrkan S :a Maria clei Angeli 
elkr Portiuncula, som han själv ha-. de återuppbyggt med frivilligt hop"' 
btagta 'medel fattat sin kallelse av det 
förelästa Evangeliet Mark. 10: 7 o. f. 
började han att predika bot med en 
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makalös framgång,. själv städse före
g·ående med exemplet. FörsvagacL ge
nom dödandet av det egna köttet, näs
tan blind av de tåreströmmar som flu
tit ur hans ögon, erhöll han 1224 på 
Älvernoberget Kristi särmärken på ett 
synligt sätt inprätade i sin kropp,. vil
ka förorsakade honon.1 outsägliga kval. 
Han återgav sin själ åt Gud elen 3 ok
tober 12.26. 

1Många hava försökt att göra Fran
ciscus till sin egen och han tillhör ock
så alla över hela världen, därigenom 
att han är lwtolik, men denna ära. får 
man · ej fråntaga hono111 eller oss. Det 
är glädjande att se andr·a, icke kato
liker, erkänna · detta. Så säger Friecl- · 
rich Heiler : »Franciscus är en from • 
katolik från hjässan till fota,bjä!let. 
Hans kristendom · är ingen annan än 
medeltidens mystisk-katolska kristen
dom. Efterföljelsen av elen fattige 
Jesu liv, det noggranna förverkligan
clet av alla religiösa. och sedliga läror 
som Jesus meddelade sina lärjungar · 
var hans liv och ideal. · När han läste · 
Jesu sändningsord till lärjungarna för
stod han genast det evangeliska idealet 
och utropade : Det vill jag, det är det 
jag sökte och från i dag vill jag an
vända alla mina krafter därtill.» 

Ja, Franciscus ställer till mål för sitt 
l iv efterföljandet av Kristus, männi
skan. Han bygger upp sitt liv på Evan
geliets !aror som han fattar i elen vid
sträcktaste stränghet. · Han . följ er 
Kristus, men skall också först lära sig 
känna honom. Han betraktar det gu
domliga exemplet i förnedringens till
stånd, såsom barn, i smärta och lidan
de,'såsom korsfäst Frälsare. Krubban 
och korset, dessa båda föreställningar 
äro innerligt förknippade . med Fran
ciscus. De beveka honom först att sö
ka ett liv i yttersta fattigd�n1, därefter 
att ej skona sig själv när det gäller 
att taga korset på sig odh följa Kris
tus efter. Han behancllqr sin kropp 
strängt med ringa föda, många försa
kelser och späkning, behandlar den 
som ett lastcljur och ber 0111 förlåtelse . · på dödsbä.dden att han behandlat den 
så. .  För . . detta fullständiga uppgå
ende i . .  Kristi efterföljelse, detta för
träffliga förverkligande av de evange
lisk.a råden . och föreskrifterna får han 

erfara i sig. själv uppfyllandet av sa
ligförklaringen avgiven · i Ber;gspredi- . 
kan . . Hi,.n ;uppgår i .  clet: , fovanck,_,och 
härliga medvetandet , ;i.y Gllds ,. barna,
skap. Däri ligger hemligheten ·av. hans 
enkelhet, naturlighet) anspråkslöshet, 
glädje, offervilja, sannings- · och ·fricls
kärlek, kärlek till . Gud oc'h medmänni
skan. Ty alla . skapade varelser kunde 
han ej se annorlunda än som siila 
bröder och systrar, framkomna ur den 
gemensamme Faderns skapa11de hand. 
För elen skull förmanar eller i nbjuder 
han ·d.e111 ofta att tillsammans med ho
nom prisa Skaparen .. 

På Franciscus tid· var · himmelen be-
täckt med gråa digra moln och hela 
kristenheten levde i . våldsam oro och 
inre strid:, · Det var feodaltiden med 
alla . dess missbruk och ett förfärligt 
ingripande i de enskildas rättigheter, 
i synne11het var förhållandet mot Kyr
kan ofta spänt. Icke blott i det and
liga voro _Kyrkans tjänare hotade, men -
även i timlig egendom voro. de utsatta 
för stora faror och måste tåla, lida 
många angrepp. En blodig broder
strid !härskade bland olika stater och 
många städer levde i osämja. Den 

· clåvarande. värlclen yar ej mycket bätt
re än vår penning'-, vinst- och njut
ningslystnad var förhärskande. 

Franciscus hade, mången annan lik, 
kunnat vara lugn åskådare eller sträng 
kritiker, han hade kunnat föröka an
talet av clem som visade stor aktning 
för kristendomens omdanande icleer, 
men som själva ej tålde att beröras: 
därutav. Dessa skulle gärna sett allt · 
förändrat, förbättrat omkring sig blott 
cle själva ej behövt ändra sig och ingen 
påmint dem därom. - Så gjorde ej 
Francisous, och emedan han gjorde· 
helt annorlunda bragte han genom: sitt 
liv och sitt arbete alla på skam, vi l
ka Frälsaren själv betecknar såsom 
småsinta, . klentrogna, då de äro utan 
elen i:ro, som är i stånd till att förflyt
ta .berg till ocl1 med, 0111 det vore av 
nöden påkallat. Denna de starkas · tro 
på egen kraft, styrkt genom nåden, 
ägde Franciscus och elen gjorde hans 
verk fruktbringande. - Han trodde 
på ödmjukhetens , kraft och, han var 
själv ödmjuk , . . Därför lyckades det 
honom att genomtränga sin omgivning 



257 

med ödmj ukhetens dygd. - Han I 
trodde på självbehärskningens, själv- '

: I övervinnelsens kraft. Därför beseg
rade han sig själv och lärde det åt 
sina medmänniskor. - Han trodde på 
fattigdomens kraft, var själv fattig 
och så förmådde han skaffa aktning 
åt och inpräl1'ta hos andra fattigdo
mens ande. - Han trodde på kärle
ken till korset och dess makt. Där
för övade han sig däruti på ett hero
iskt sätt och övertygade världen om 
korEets betydelse, makt och frälsning. 

Den engelska 
konvertiten G. K. 
Chesterton fäste· 
dock uppmärk
samheten vid nå
gonting annat han 
påstår vara ett 
katolskt känne-
märkande drag 

nat drömma om eller ana -och · tack
samhet är det bästa vi knnna betyga 
denne underbara man.»  

Tacksamhet, är  icke det hemlighe
ten i Franciscus liv, själen uti , hans 
själ ? Den gjorde utav Franciscus han
del och vandel en kärlekssång GL°icl til l  
ära. Vi förnimma någonting därav 
i »Solhymnen» eller i Sången om 
Broder Sol : 

Allra högste, allsmäktige och gode 
Herre, 

din vare' lovsägel
sen och äran 
och härfighetel1 
·och din välsig
nelsen från alla 
läppat pch 
hjärtan. 

Dig allena, o A ll
ra högste, till
komma cte, 

och bland männi
skornas barn 
är ingen vär
dig att mästra 
dig. ' 

Lovad vare du, 
Herre, och h
vacle vare dina 
skapade verk, 

besynnerligast nå
dige herr bro
der Solen. 

hos Franciskus 
och skriver : »I 
tacksamhetens an
de skola vi gå till 
Franciscus med 
tack för all� han 
givit åt och gjort 
för oss, då han 
lärt oss tacka. 
Framför allt var 
Franciscus den 
som hade mycket 
att meddela och 
mest av al lt tyck
te han om elen 
bästa av alla g·å
vor vi kunna bju
da någon : tack
sägelse. Har nå
gon :bland de sto-

G. Dupi·e : Scinct Frmiciscus. 

(Domen i Assisi.) 

Si, varj e ny dag 
upptänder du 
honom åt oss, 

och han är skön 
och strålande 

ra och berömda skrivit en undergi
venhetens ( undergivenhet för Guds 
vilja) grammatik, om honom kan man 
säga, att , han författat reglerna för 
tacksamhetens grantniatil?. Tacksam
hetens regler fattade och förstod han 
i djupaste dj up, vilket är liksom en 
bottenlös avgrund. Han insåg och 
visste att det att lova Gud vilar på 
säkraste grundval, när det stöcl;j er 
sig på »vårt intet» och på en under
bar Godhetens förmedling, utan vil
ken vi icke ens kunna andas. Han är 
en meddelare av ting vi aldrig kun� 

med väldig 
glans, 

av dig, Allra högste, en sini1ebild. 

Lovad vare du, Herre, för syster Må
ne och stjärnorna. 

Till att lysa på hirnmelens valv har du 
satt dem, och du har gjort dem 
vackra och kosteliga och klara. 

Lovad vare du, Herre, för broder 
Vinden 

och för luften och molnet och afton
daggen, ja för all väderlek, 

genom vilken du håller din skapelse 
vid makt. 



Lovad vare du, Herre, för syster 
Vatten. 

Si, mäkta nyttig är hon och ödmjuk 
och kostelig och kysk. 

Lovad vare du, Herre, för broder 
Elden, 

genom vilken du upplyser åt oss elen 
mörka natten. 

Grami är han och glad och stark och 
tapper. 

Lovad vare du, Herre, för syster Jor
den, vår moder, 

vilken upi-::håller oss och giver oss 
näring 

och framalstrar allehanda frukter och 
färgrika qlomster och gräset. 

Lovad vare du, Herre, för dem vilka 
förlåta av kärlek till dig sin nästa, 

för dem som äro bedrövade och 
kranka. 

Saliga äro de, vilka framhärda i 
friden, 

ty av dig, Allra 'högste, skall åt dem 
räckas härlighetens krona . .  

Lovad vare du� Herre, för vår syster, 
elen l ekamliga Döden, 

·yilken ingen levande mäktar att 
· undfly. 
Ve dem, som dö uti dödssynd. 
Saliga de, vilka l eva inneslutna i din 

heliga vilja, -
ty den andra döden skall . icke skada 

dem. 

Loven och prisen min Herre m:h tac
ken honom av allt hj ärta 

och tjänen honom i stor .ödmjukhet. 
Amen. 

I sådana tankar t illbragte Francis
cus hela sin tillvaro's tid, de sista da
garna i synnerhet med välsignelse och 
sång. Han välsignade Assisi, sin fö
delsestad ; välsignade Portiuncula, Or
dens vagga ; välsignade sina bröder 
från- och närvarande, sina följeslaga
re för all .f ramtid ; han välsignade alla 
tacksamma själar, så mycket och mer 
än j ag förmår, tillade han. Vid hans 
clöclsläger: •måste br, Leo och br. !An
gelo sj imga Solhymnen och han själv 
upprepade wed dem: »Välsignad vare 
du, o Herre, för syster Döden». 
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Tacksamheten har föl j t  Peter Ber- · 
narclone's son från omvändelsens 
stund till elen l j uva och unclerbarthär
liga döclsstunclen, och gj ort honönf till 
elen mångsidige ivrare för Herrens 
ära, som vi vörda i Franciscus. Av 
tacksamhet bar han murbruk och ste
nar för att återställa Herrens helge
dom. Av tacksamhet drog han sig 
tillbaka i. ensamheten för .att av hjärte
lust kunna fira det kända : »Min Gud 
och mitt · allt» . Av tacksanihet blev 
han botgöraren, som va1in de kallaste 
hj ärtan med sin · klagan : »Kärleken 
är icke älskad». ' Tacksamhetens kä,r
lek bragte hans röst .och hans:: ord så
som en Apostels nästan ,. till jordens 
gränser, anda till St1ltanens '  tron. 
Tacksanrheten omdanade honom till 
en Guds trubadur och spelman för att 
såsom »narr» i konungarnas Konungs 
tjänst fö1'härliga korsets dårskap. 
Tacksamheten gjorde av honom en 
fridens ängel, .  vilken kom och segra
de. Tacksamheten förkroppsligade 
hans �jäl och ideal i trenne ordnar, 
odödl iga s01i1 Evangeliets tankar. 
Tacksamheten i1tblottade honom på 
allt och lät honom sjunga ut : »Hären 
alla vad j ag 11.ar att säga : Hittills 
kallade j ag Peter Bernardone min fa
der ; nu återskänker jag honom pen
gar och ·kläder, allt vad j ag mottagit 
av honom. Hädanefter skall j ag icke 
mera säga : Fader, Peter Bernardone, 
men Fader vår, som är i himmelen» .  
Tacks�mheten ingav honom det största 
förtroende 'för pi-ästerna som l eva en
ligt Kyrkans lagar och bruk. »Om 
de än skulle förfölja mig>> ,  säger han, 
»skulle jag likväl taga min tillflykt 
til l dem, och om jag hade en visdom 
lik Salornos och skulle möta stackars 
präster skulle jag ej vilja predika mot 
deras vilja. Ty dem och alla andra 
vill jag frukta, älska, ära såsom mina 
herrar. Jag skall ej akta på deras syn" 
<ler, ty jag ser . i dem Guds son, de 
är.o mina herrar. D�t gör j ag en1e� 
dan jag av Guds son lekamligen in
genting- annat ser än hans Allraheli
gaste lekamen och . blod som de själva 
mottaga och ensamma kunna utdela.» 
Tacksamheten förde honom upp till  
k�rlekens höj c;L och_ g-jo�:de a:v honom 
en seraf, det_ serafiska helgonet. 
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· , pen · ta,qksamme Franciscus. äga vi 
'i den allmänriasle ·och mest frl1ktba- ,� 
rancle· b,etyclels�. ,Vi äga den . sant l,,.t�. 
'tolske Frartciscus: ' · . - . :  · · · 

E.n ,sång, ett liv qv •tack kunde höja 
honön1 solhögt över andra eftersori1 
han såg sin egen ringhet och bekände 
med Psalmisten: Ur djupet ropar jag 
till dig, o Herre. Ps. 129: 1 .  · - .t\.r 
ödmjukheten kristendon1ens dygd och 
hemlighet, då är den ödmjuke Fran
ciscus en möstergill kristen. Och är 
Franciscus genom ,sin ödmjukhet ·Så 
tacksam, då är elen tacksamme Fran
ciscus en utmärkt katolik, som förverk
ligade i sig själv änglarnas ' lovsång : 
Ära vare Gud i höjden, och på jorden 
frid åt människor s011, hava Guds väl
behag. Luc. 2 :  14. -'- Ur öcl1'njukhe� 
tens fördolda källa upprann hans tack

. samhet som ·visar sig såsom en kris
tallklar juvel i elen Eviga Solens ljus. 
Den hade till rot ödmjukhet, till fäg
ring den andliga fröjd, som Her
rens öclmj uka tjänarinna först för
kunnat för världen: Högt prisar min 
själ Herren och min ande jublar i 
Gud, min Frälsare ty han har sett till 
sin tjänarinnas ringhet: Luc. 1 :  46 
-48. - Fritänkaren G. Rossetti skri
ver i en av sina dikter dessa ord, som 
bredvid myoken bitterhet innehålla en 
stor sanning: En atheist upplever sipa 
sämsta ögonblick när han är stämd till 
tacksamhet och finner ingen åt vilken 
han kan betyga den. Lika sann är 
motsatsen därtill : en from Guds tjä
nare upplever sina bästa ögonblick när 
han är benägen till tacksamhet och fin
ner andra åt vilka han kan betyga den. 
Det lider intet tvivel att tacksamheten 
har bragt åt sådana män som Francis
cus ögonblick av den klaraste, härli
gaste fröjd, en niänniska någonsin 
kunnat uppleva. 

Må vi visa vår tecksamhet emot Gud 
so1n givit oss ett exempel i elen tack-

samme Franciscu.s, men . · även . en1,ot 
Ftanciscus själv genom . att efter-följa 
hono1n. · '1)1cksamhyt överallt ocJ1 aU
tid ' mot Gud, var Skapare och F1·älsa.
re, vår största . välgörar�, för gåvor 
och ynriestbevis i n�turens cich riåclens 
rike ; tacksamhet för lyckans solljusa 
dagar, men även för motgångens kol
mörka natt. Ty sedda i övernaturlig 
belysning äro frestelser och prövnin
gar liksom gläclj e och lycka endast 
välgärningar från den oss bevågna 
milda himmelen. Tack för våra syn
der, som låta oss förstå Kyrkans,. den 
hl. August1ni ord : 0 lyckliga fel som 
skänkt oss en sådan Frälsare. · Var 
och ernnå väl förstå att det ingalun
da betyder : synda på och var desto 
ödmjukare. Nej, ändamålet helgar ej 
medlen. Men ett syndigt eller synd
fullt bakom får ej komma oss att 
svikta under bördan ; det skall göra 
oss ödmjuka och tacksamma, och där
av skall uppstå den andliga glädje och 
förtröstan på Guds omätliga barmhär
tighet, som utbrister : Ta:ck vare Guds 
bannhärtighet att v,i ej äro tillintet
gjorda. Klagov. 3, 22. 

Franciscus är en av de stora män 
Gud ibland skänker åt •sin Kyrka för 
att hålla Kyrkans liv över eller i j ämn
vikt med mänsklighetens utveckling, 
för att försäkra åt religionen lednin
gen vid denna utveckli11g. Och med 
desto större glädje skola vi fira min
net av detta stora helgon i den · mån 
vi äro mera medvetna om huru myc
ket av det goda, det bästa, det skö
naste i vårt religiösa liv vi hava hans 
företagsamhet och påverkan att tacka 
för. 

Så kan elen tacksamme, fattige och 
ödmjuke Franciscus lära oss att göra 
av vårt liv en oavbruten gläcljesång : 
Te Deum laudanms - Dig, store Gud, 
lova vi. -

J o h. v a n G i j s e I. 
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NA·GRA ORD OM · PROTESTANTERNAS 
RÄTTSLIGA STÄLLNING I LÄNDER MED 
KA iOLSK MAJORITET OCH VICE VERSA 

Det är här i Sverige en allmänt ut
bredd föreställning, att det förekom
mer »förtryck» mot protestanterna i 
katolska länder. eller åtminstone att de 
övervägande protestantiska länderna 
i vår tid giva sina: katolska undersåtar 
mera frihet än vice versa. 

Hur förhåller det 8ig väl i sjalva 
verket 111ed denna sak ? Vi börja vår 
undersökning med det land vari Kyr
kans medelpunkt befinner sig. På vad 
sätt fortryckas Italiens protestanter ?  
Redan genom knngfiga skrivelser av 
elen 13 februari och elen 29 mars 1848 
fingo »calvinister, valdenscr och israe
liter» i Piemont principiell religions
frihet. Numera ha katoliker och pro
testanter i Italien fullständig likstäl
lighet inför lagen (i allt som angår 
egendom, förvaltning och yttre mani
festationer) .  Inga undantagsbestäm
melser hindra; protestanternas rörelse
frihet. Deras propaganda går till och 
med så långt, att de i själva Rom icke 
blott värva på gatorna utan till och 
med lägga: sina skrifter på bänkarna, 
på altaret och predikstolen i katolska 
kyrkor. Visserligen är elen kato:ska 
Kyrkan alltjämt statskyrka, men detta 
innebär huvudsakligen vissa · privilegia 
honoris, t. ex. att arn;ens fanor vigas 
av kato.lsk präst. Ända fram till allra 
sista tiderna funno t. o. rn. protestan
ter de statliga bestämmelserna angåen
de religionsunclervisning i skolorna 
mera fientliga niot katolska Kyrkan 
än mot övriga religiösa samfund. In
gen italiensk protestant är kyrkobok
förd hos de katolska prästerna, ej hel
ler är han tvingad till något så sam-· 
vetskränkancle som att betala skatt till 
en Kyrka, som han anser vara falsk 
och vilsefarancle. 

Liknande förhållanden råda i' det 
land, som av många anses som ch!t · 
mest utpräglat katolska i Europa>n:2:ri'l
ligen Spanien. Där råder framför aI!t 
obegränsad undervisningsfrihet. Den . 
tyska protestantiska propagatorn pas-

tot Flieclner har helt nyligen på före
dragsresa här i Sverige berättat, att 
protestantiska missionen i Madrid le
der ett blomstrande gymnasium med 
en 300 - huvudsakligen katolska -
elever. Några av dessa skolor motta
ga till och med understöd av sta�en 
eller vederbörande staclsmyncligheter ! 
Liksom i allmänhet i katolska länder 
äro medborgarna inregistrerade hos 
civila., alltså religiöst neutrala myndig
heter. De protestantiska församlin
gania kunna föra böcker, utställa be
tyg och � lugn ordna sina inre angelä·· 
genheter utan inblandning från statens 
sida. icke heller i detta ärkekatolska 
land förekommer det, att protestanter 
tvingas att betala skatt till katolska 
Kyrkan som erkänsla för de tjänster, 
som hennes tjänare göra allmänheten. 
Representativa spanska katoliker ha på 
förfrågan från Sverige förklarat, att 
prästerna skulle vägra att taga emot 
sådana tvångspengar. I Spanien kan 
man utträda ur statskyrkan utan iakt
tagande av minsta formella tvångsbe
stämmelser. Om, en spansk statsäm
betsman skulle övergå till protest,m
tismen, riskerar han på intet sätt där
igenom att bliva berövad sitt leve
bröd. Endast i underordnade frågor 
finnas några få och små inskränlo;in
gar, som hindra de spanska protestan
ternas rörelsefrihet, så äro de t. (X.  

förbjudna att bygga torn på sina kyr
kor och att hålla offentliga demonstra
tioner. 

Så ser det katolska förtrycket ut i 
den katolska kristenhetens centra. 
Hur ter det sig då i de länder, som 
ligga oss närmare, t. ex. i Bayern, 
Frankrike och Polen ? I Bayern som 
var en så ivrig förkämpe för katoli-

. cism·ens sak under religionskrigens tid 
härskar nu elen mest genomförda tole
rans. In  i minsta detaljer äga de bay
erska protestanterna samma rättighe
ter som sina katolska landsmän, vilket 
de också ,själva med tacksamhet er-
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käm1a. I Fr�nkrik(kund� man t. p. m.. . 
tala om ett favoriserande av den lilla : 
protestantiska minoriteten från myn'- . 
cligheternas sida .. : "t .varje fall är den- ·. 
nas likställ1ghet :i=ffuppenbar, att inte 
ens elen ivrigaste protestantiska parti� 
gängare i ,,år tid ,vågqt uppträda och 
tala · om katolskt : religions\yång i · 
Frankrike. Vi sluta vår lilla tundtur 
med det katolska la�cl, som ligger oss 
närmast av alla. Redan förut har Cre
do varit i tillfälle att tala om religiciils
frihetsbestämmelserna i elen Polska 
Republiken. I dess författning finnes 
en paragraf, som fordrar att rikets 
president skall vara katolik. För öv
rigt finnes icke skuggan av lag, som 
generar eller förtrycker protestan
terna. 

Det är visst icke sant, att de katol
ska staterna äro mera intoleranta i 6in 
lagstiftning mot protestanterna än de 
protestantiska staterna mot sina ka
toliker. Ännu i början på 1900-talet 
ansågo de styrande i Mecklenburg
Sdhwerin och Mecklenburg-Strelitz, 
att westfaliska fredens (1648) bestäm
melser ännu gällde i deras land och 
att katolikerna där följaktligen endast 
existerade på regeringens nåd, som 
när som helst kunde återkallas. Ock
så i det protestantiska Braunschweig 
rådde ända fram till nyordningen in
om Tyska Riket 1918 så intoleranta 
bestämmelser mot katolikerna, att man 
knappast skulle anse dem möjliga i 
tjugonde århundradet. Men numera 
härskar obeskuren religionsfrihet ock
så i alla tyska stater. Danmark har 
snart i åttio år givit sina katoliker full 
likställighet med landets Ö;vriga barn. 

Oeks; No.rge och Finland förs.äkra si
na katolska undersåtar . en religions
frihet, . som endast inskränkes av en 

; 'isolerad µndantagsparag1t1f, i Norge 
jesuitlagen, i Fi11lancl klosterförhudet. 
Numera · tyckes Sverige ensan1 . . l1lq11.d 
alla protestantiska länder ,i världen 
hävda ·de intoleran.ta tr4clitionei:,na 
från Mecklenburg och Braurtschw.e,g 
i sin . lagstifthing mot katolikerna. Vo
re det inte på tiden att företaga en re
vision av elen ganska imponerande 
återstoden av religiösa tvångs- och 
unclantagslagar mot frihet och likstäl
lighet ? Det är alldeles tydligt, att de 
strida mot nutida svensk opinion och 
rättsmedvetande. Det . ser man bäst av 
elen verkan det gör, då man för en ge
nomsnittssvensk - också om denne är 
utpräglad protestant - omtalar vilka 
intoleranta lagar, som ännu gälla mot 
vårt lands katoliker. Han blfr förvå
nad eller smått förargad, han tror in
te, att det kan vara sant, att vi ännu 
äga en så föråldrad lagstiftning. Som
liga försvara dessa lagar därigenom, 
att de värsta av dem icke tillämpas i 
praktiken. Men då är det ju ingen 
mening att de stå på papperet som ku
riositeter i lagboken. :pet är ju en 
av de mest tilltalande strömningarna 
i efterkrigets Europa, att man på de 
flesta håll söker ordna det så för mi
noriteterna - nationella eller konfes
sionella· - i olika länder, att de känna 
sig likställda med sina landsmän och 
kunna trivas i en luft och en lagord
ning, som skapats av verklig vidsypt-: 
het och humanitet i detta ords bästa 
mening. 

B.  D. A. 
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IV: öREBROMÄNNENS BIBElJUPPI.:AiGA. 

Helt nyligen har den svenska stats- ur annan skrift, vad hon lwn och be-
·kyrkans ledare hållet ,ett nytt Örebro- häver, i helig vördnad for denna ur-
möte. Denna gång gällde det fyra- kund, som för visso innehåller mer av 
· hundraårsn,1innet av Nya Testamentets »Guds ord» i verklig, inre mening än 
· titgivande på svenska. I eft ståtligt tal någon annan sådan, men med elen fria 
påpekade nuvarande ärke_biskop Sö- människans rätt att för sin del bedöma, 

· derblom allt vad protestantismen gjort vad hon inhämtar» (III : 35, kursive-
. 'för att få Bibeln fram i förgrunden. ringarna av S . ) .  Här höra vi och ,se, 
I allmänhet får. man ju ständigt höra vad Örebromännen först och främst 
att lutheranerna förstå att uppskatta ha gjort med den heliga boken. De 

· och ' . utnyttja böckernas bok · mycket ha tagit ned den från dess gamla pie-
, mer än katolikerna. Deras kyrkas destal, och i stället ha de ditsatt sitt 
· grqndläggare JVIartin Luther kallc1.s ju eget lilla förstånd. Någon annan me-
, t. o. 111 • .  av , sina beundra1:e för Doctor ning torde knappast kunna utläsas ur 
· Biblicus. Det är alltså med högt spän- den santessonska principförklaringen. 
· da förväntningar som vi denna månad Han känner sig ju obunden av bibelns 
begiva oss till Petris Stad för att taga auktoritet. Han tillägnar sig ur Guds 
i betraktande Örebromännei1s Bibel- ord vad han lwn och behöver med elen 

· upplaga. Deras filosofiska grundval fria · människans rätt · att för sin del 
· var svag, deras dogmbygg11ad bräck- bedöma vad hon inhämtar. Sista in-
lig, så mycket mera behöva de då en stans är sålunda icke Kyrkan, icke 
stark och hållbar Bibel. Vad har man Skriften utan Santesson . . . Tyvärr 
inte rätt att vänta sig av män, som så framlägga, icke Örebrokönciliets fäder 
ofta göra sig till Skriftens riddare och sin inspiratio11slära. Men det är klart, 
försvarare ! att de inte kunna hålla Bibeln för en 

Vi mötas då .redan i portgången av av Gud ingiven -skrift (2 Tim. 3 :  14).  
professor Santesson, som ger oss någ- Ty av en sådan bok kan människan 
ra värdefulla upplysninga1' om sitt naturligtvis inte känna sig fri och 
kyrkomötes rent principiella - ,ställning obunden med rätt att ur densamma 
till den heliga Skrift. Han karakteri- välja vad hon kan och behöver och 
serar denna som »en historiskH<:rit,isk att sitta till doms över det som Gud 
ställning i förhållande till bibeh1_>>. själv talar. Den nya Örebrobibeln är 
Denne förklaras närmare såluhdä : icke längre en gudomlig utan en rent 
»Den av naturvetenskap .:_ ocl1 h�o- · .· mänskl1g bok, som liksom varje annan 
clernt tänkande överhuvud - påirefka- · · skrih skall prövas och granskas och 
de människan känner sig obunderi ·gertt · .  'kr'itiseras. 
emot bibelns auktoritet, med rätt att Men också av en annan anledning 
sovra och att därur tillägna sig, s_om är den heliga Skrift av Örebromötet 



unclerkäiicl söm )auktoritet, Från ka
tolsld håll påpekas ofta, att . de som 
icke vilja hava någon annan auktori
tet än Skriften själva giva de bästa 
bevisen för · denna sin princips _ohåll
barhet; Ty 111edan elen e\1a ty�kt;r sig 
finna vissa sanningar klart och · tyd
ligt uttalade i den heliga boken, så 
komma andra · och finna raka niotsat-. 
sen. Hittills hä icke protestanterna 
lyckats finna något tillfredsställande 
svar på denna tungt vägande invänd
ning. Örebroniä1inen tro sig emeller
tid också hå löst denna gordiska . knut. 
Deras svar är åtminstone förbluffan
de. Teol. . dr S. A. Fries, Stockholm, 
utbrister i Örebromötets inlednings
predikan : »'Men säger någon måhän
da: de (kristna teologer av olika tros� 
bekännelse) hava alla forskat i skrif
terna, men icke alla ha i dem funnit 
detsamma» (II : 8) , Ja, menar -Fries, 
detta är just det finaste med Bibeln: 
»Det är också sant, och · vad mer.är, 
det är så ·sant;' att, om det vore annor" 
lunda, skulle detta blott bevisa, att den 
mäktiga strömmen med levande vat
ten från skrifterna tiden igenom vore 
en dröm, en barnsaga eller ett froni.t 
bedrägeri; Döda böcker äro blott fö
remål för lärd analys, vari· snart nog 
elen behövliga enheten i de flesta fall 
uppnås, men levande· böcker, · cl. v. s. 
sådana, som påverka hjärtat, viljan, 
livet, de ha !årigt mera att säga, och 
bevisa genom sin olika verkan tillva" 
ron av sina tankars och icleers mäktiga 
kraft.» Alltså, på elen katolska in'väncl
ningen, att Bibeln icke ensam kan va
ra auktoritet svarar Fries : Nej; Skrif
ten kan .itke -alls vara auktoritet. ' Den 
är en »levande bok» · med »olika ver
kan»' på olika läsare. Framföi·allt gäl
ler det, »om vi vilja anamma deras ( de 
levande böckernas) · vittnesbörd med 
ovillighet eller med villighet». Redan 
av denna omständighet »härflyter vitt 
skiftande förståelse av deras innehåll» 
(II: 9) . · Följaktligen· kan Bibeln 
omöjligen ,1ara ofelbar auktoritet för 
c[e kristne. 

Men Fries nöjer sig icke med detta: 
Han söker ytterligare .på olika sätt gö
ra den heliga Skrift till en otillgängl·ig . 
bok. Bibelns böcker menar han vara 
»skrivna under så egenartade förhål-
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landen, vilka· aldrig mera återkornma i 
gudsuppenbarelsens · historia, att vi i 
många fall ha svårt att sätta oss in i 
dem och framför allt leva oss in i . 
dem». · Därtill kommer, att det finns 
så många »olika tolkningsmetoder». 
Orden -som vi bruka »skifta valör; så 
aW vi ej sällan använda ord, som !1U 
l>eteckna raka motsatsen till . vad de. 
kanske ursprungligen betytt»; Särde
les besvärligt skall .det också var9-- att 
»försänka sig in i elen begreppsvärld 
med alla dess .fina nyanseringar, som 
var härskande på den tid nya testa-. 
mentet såg dagern>. De gamla luthe,. 
ranerna ville »tolka ordet som det står» 
och därigenom klara alla svårigheter. 
I motsats ·härtill frågar Fries : »är det 
verkligen alltid möjligt att taga skrif-. 
ten efter bokstaven ?  Månne det t. ex. 
i verkligheten finnes ett berg, från 
vilket 1ilan kan s.e alla riken i världen 
och deras härlighet ?» 
. -För den äldre protestantismen var 
Bibeln ytterst enkel och lättbegriplig,. 
en bok som så att säga tolkade sig 
själv. Detta synes ha förändrat sig 
radikalt för senare tider� barn. · Till 
alla de ovan uppräknade svårigheterna 
för Skriftens rätta förstående lägger 
Fries icke uta:n eh viss glädje den all�, 
ra värsta: omöjligheten att numera 
»återfå den ursprungliga texten» (Il : 
10). Han utbrister triumferande : 
»Redan de många tusen, olika läsar-. 
terna ådagalägga omöjligheten · att 
återfinna den förmenta ursprungliga 
texten, som, vi i stället kunna sägas 
inneha i nästan vilken form som helst». 
Man n1åste erkänna, att doktor Fries 
gör sitt bästa för att .göra . den heliga 
Skrift till en riktigt svåråtkomlig bok. 
Örebroupplagan av böckernas · bok har 
icke endast rivits ned från auktorite,. 
tens höga piedestal. Den har också av 
sina utgivare gjorts till · en ,svårtill-

' gänglig sanningskälla, till en bok med 
mer än sju insegel. ·· Viss·erligen gör 
Fries också några små ansträngningar, 
att öppna dessa. Ban rekommenderar 

, de sökande att »förstå skriften i his. 
torisk mening»; "att studera Bibeln »i· 
religionshistorisk , ' belysning». · Om 
detta· sker, komma, Skriftens stora le�, 
dande· tankar ·»till« större, -rätt·och be;c 
tydelse, och ertigheten karr. bliva stör_,_, 



re» (Il : 11).  Denna sista profetia 
står alltjämt fullständigt ouppfylld 
trots de mest energiska försök att stu
dera de heliga Skrifterna på vad mö
clernisterna kalla »historiskt»' och · »re
ligionshistoriskt» sätt. 

Men om man också i en avlägsen 
framtid skulle lyckas fundera ut Bi
belns rätta mening, så vore därmed 
för Örebroteologin föga vunnet. En
ligt elen katolska tron är clei1 heliga 
Sk1:ift ei1 av Gud inspirerad bok, och 
därför kan elen i sin ursprunglig·a form 
omöj ligen ha innehållit några briktig
heter·. Helt annorlm1da ser Örebro
mötet på böckernas bok. Deras Bibel 
formligen vimlar av fel. Redan mö
tets Inbjudan framhåller elen föränd
ring i det allmänna tänkesättet, som 
på sista tiden skett genom »en även 
till de religiösa urkunderna utsträckt 
t illämpning av lagarna för all historisk 
forskning» ·(I :-8) .  Härmed avses tyd
ligen det systematiska sönderplockan
det av elen Heliga Skrift, som elen 
i11oderna protestantiska teologin sedan 
årtionden utfört under benämningen 
»bibelkritik». Enligt Gierow är gamla 
testamentets nuvararide text till stor 
del av de skriftlärde samarbetacl »ur 
olika källor» (IV : 17) ,' Ofta mot
säga desa källskrifter och traditioner 
varandra. »Funnos två traditioner, 
f ick ingen undertryckas, då man var 
oviss om vilken, som var den riktiga». 
I Bibeln finnas sålunda »mångtaliga 
motsägelser» (IV : 18) . Bibelboken 
är alltså minst av allt >> en ofelbar stor
het», elen är blott »historien genom 
många irringar fram till religionens 
högsta gestalt». I dessa principiella 
uttalanden instämmer också doktor 
Fries. Utgående från ·det bekanta 
språket ·i andra Timoteusbrevet fram
håller han att de heliga skrifterna äro 
oss givna till undervisning, till be
straffriing, till upprättelse, till tuktan 
i rättfärdighet. · »Men icke för att vi 
i dem skola finria ofelbara upplysnin
gar i kosmologiska, geografiska, his
toriska frågor eller ens i sådant; som 
rör kyi'lrnorclning, kyrkoceremonier 
och mera sådant>} {Il : 9) . Det torde 
eniellertid vara lätt att förstå, att män-
11iskan mottager mycket verksamma
re uncler,1isning, besfraffnirig, upprätc 
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telse cich tuktan av en· bibelbok, som 
hon vörda1' som Guds eget ofelbara 
ord iin aT en skrift som förutom san
na och värdefulla stycken bjuder på 
»många irringar» och »mångtaliga 
motsägelser». Detta alldeles särskilt, 
då man omöjligen kan f inna en fullt 
tillförlitlig bibeltolk eller någon ga
ranti för vad som ·iclie är irringar el
ler 1ilotsägelser i den heliga Skrift. 

Gierow · .ger oss några värdefulla 
exempel på hur detta systematiska sön
clerrivande av Bibelboken verkar på 
alla dess gyllene sidor. »Berättelser
na i Gef1esis kap. 'l-11 giva för res
ten icke historia» (IV : 19) .  Sålunda · 
avfärdas alla Bibelns berättelser ända 
fram till Abtaham. Patriarl�erna ha
de att kämpa med »halvt hedniska 
gudsföreställningar». Först med Mo
se »begynner vår religions historia». 
Vår barske bibelstorrnare tycks icke 
tro att Israels profeter kunnat förut
säga något om framtiden »och fram
för allt om Kristus» (IV : 20) .  Mo
dernisterna å:ro ju inga vänner av va
re sig underverk eller profetior. Gie
row imponeras icke ens av »själva 
Matteusevangeiiets auktoritet» ( detta 
innehåller ju en mängd hänvisning·ar 
till profetior, som uppfyllts i Kristus) .  
Han finner att det är »större att i pro
feterna se föregångare till Jesu guds
tankar än förutsägarna av detaljer i 
hans liv». Vi f inna således, att också 
Nya Testamentet angripes av Örebro
teologins kritik. Doktor Fries tillstår 
till och med, att det i själva evangeli
erna finnes åtskilligt, >>scim synes bära 
kä1111etecknen på religiös dikt och poe
si» (Il : 1 1) , detta väl att märka i mot
sats till »verklig historia». 

Sålunda ter sig Örebromötets prakt
fulla bibelupplaga. Den är 1) berövad 
sin gudomliga au !?toritet, 2) ytterligt 
svår:åtk01nlig · för den orolige sökaren, 
3) full av ni:otsägeilser och ·irringar. 
Men på sätt och vis tycker man det är 
lyckligt, att elen heliga Skrift är så 
svår att begripa, då inan till sist också 
får höra, att den i v issa partier också 
måste betraktas son; 4} en omoralislt 
bok. Vi lyssna åter till Gierows teo
logiska förkunnelse. Denne stränge 
moralpredikant gillar icke ens tio Guds 

. bitd. De f öreträda nämligen »mosais-
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mens etik, i mycket bestämd av den 
lagiskhetens a11da, som Jesus bekän,1-
par» (IV : 13) . Budet om sabbatens 
helgd kallar Gierow överlägset »detta 
judiska kultkrav». Samma 'auktoritet 
anser det passa »illa i stycke med Jesu 
moral att hedra fader och moder, 'på 
det att dig må väl gå och cl\1 må länge 
leva i landet'». Att Jesus själv vid 
flera til!fällen hänvisar till budorden 
och lagen ( se särskilt . angående f j ärcle 
budet. Matt. 15 : 4 ooh 19: 19) ,  ge
nerar icke elen modernistiska moralens 
höga väktare. Den farliga Bibeln be
rättar t. o. m. att Elia nedslaktade 
baalsprofeterna. Gierow utbrister i 
,sittlicher Entriistung: »För vilken tän
kande människa måste det icke stå 
klart, att denna hand\ing var utslag 
av ett irrande samvete?» (IV: 11) .  
Vi be vänligen få hänvisa till 5 Mos. 
13: 5, där Gud själv befaller, att de 
falska profeterna skola dödas. Lika 
omoraliskt anser G. det vara, att »Ab
raham på .Guds befallning, går åstad 
för att offra sin so11». Han anser det 
upprörande, att Saul skall ha straffats 
»därför, att han trotsat den omänskli
ga befallningen att tillspillogiva ama
lekiternas konung och oskyldiga bo
skap». Med stor bestämdhet påstår 
G., att »ett slikt bud aldrig kan hava 
givits av vår Gud». Detta står dock 
tydligt i 1 Sam. 15: 3 i de protestan
tiska bibelupplagorna. Själva befall- • 
ningen förklaras lätt av ticlsomständig- , 
heterna. Modernisterna äro ju a_n
nars ( när det gäller att neclriva) sa 
villiga att se allting »historiskt». 

Me11 ännu många andra omoraliska 
ställen finner Gierow i den heliga 
Skrift. Han anser det vara »oklokt 
att direkt giva det (barnet) att läsa, 
hur Gud befaller israeliterna att stjäla 
egypternas dyrbarheter, hur han an
ordnar massmord i: de kanaanitiska 
städerna, hur J efte offrar och prisgi
ver sin dotter, Gud till ära». I Bi
beln står ingenstädes, att Gud befallde 
israeliterna att »stjäla egypternas dyr
barheten>. I 2 ,]VIos. 3 :  22 befaller 
Gud, att »varje husmoder» vid uttåget 
ur Egypten »skall av sin grannkvinna 
eller av elen kvinna, som bor i hennes 
hus, begära smycken av silver och 
smycken av guld». Uppfyllanclet av 

denna befallning beskrives i 2 Mos. 
12: 35, 36, där det också tillägges ;itt 
»egypterna gåvo dem villigt vad de 
begärde». I åratal hade Israels barn . 
trälat under det främmande folket och 
var i sanning sin lön värd. Om G. 
kallar ett sådant förfarande för stöld, 
kan han ju roa sig därmed bäst han 
vill. Minclre tendentiösa bedömare 
skola helt säkert använda mildare ord. 
Kristenclomsfienclerna ha i alla ticlei: 
beskärmat sig över 'krigsmoralen i Jo
sua bok. Det gjorde redan de gamla 
rnanikeerna. Att också s. k. kristna 
förena sig i denna förkaste\seclom mecl 
de otrogna är vår tid föi;behåUet. Man 
skulle kµpna påpeka åtskiliga fa[sta, 
som dels reducerade >>massmorden» i 
Kanaans städer till deras rätta mått, 
dels förkl_aracle varför i enskilda fall 
s.å stränga medel måste tillgripas (ka
naaniternas avgudadyrkan och osed, 
lighet, israeliternas mottag\ighet för 
främmande inflytanden o. s. v. ) _ Här 
nöja vi· oss med att påpeka, att denna 
fråga icke är så okomplicerad, som 
Gierow i sina tendentiösa förenk\ings
försök synes förme11a. 

Berättelsen om J eftes dotter står på 
ett helt annat plan än de båda andra 
exempel, som Gierow ovan anfört på 
Bibelns förmenade imrnoralitet. För 
det första är det en omstridd fråga, 
om Bibeln här åsyftar ett verkligt 
111änniskooffer. Många ansedda bibel
forskare förneka detta. Men om detta 
också skulle vara fallet, så måste fram-

. hällas, att J efte ingalunda enligt Bi
b<';lns framställning offrade sin dotter 
på Guds befallning utan på grund av 
sin egen okunnighet och vidskepelse, 
vilka för övrigt äro lätt förklarliga i 
det halvt hedniska Ostjorclanlandet 
under elen tidiga domaretiden. Om 
en bok är omoralisk redan därigenom 
att elen skildrar syndiga människor 
och syndiga handlingar, så måste Bi
beln räknas bland de mest omoraliska 
böcker i världen. Berättar elen inte 
redan på sina första sidor om våra 
första föräldrars synd, skildrar elen 
icke utförligt Jesu död och pina, hela 
världshistoriens största missdåd ? Och 
slutar elen icke med att i Uppenbarel
seboken giva storslagna skildringar av 
de onda_ makternas kamp, av männi-
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Kanhända finna Gierow och andra 
ömtåliga själar redan omtalaudet av 
det onda; solTi finnes i världen, sam
vetsvådligt och onioraliskt. Det är 
sant, att Bibeln innehåller berättelser, 
>Ysom återspegla en mycket primitiv 
ståndpunkt i fråga 0111 sexuell moral»; 
Men härmed är naturligtvis icke sagt, 
att Bibeln gillar denna ståndpunkt. 
Ingen kristen lärare har påstått, att 
Shiften innehåller ett galleri av fär� 
<liga dygdemönster. Dert beskriver 
svaga, syndiga , människor av kött och 
blod, inänniskor av olika slag, både 
ogi.1daktiga och fromma, och dessa se
nare nå · först efter prövning och kamp 
fram till allt högre fullkomlighet. För 
normala 'kristna är studiet av sådana 
människoliv i hög grad sedelärande och 
nyttigt för moralen. Folkskoleinspek� 
tör Gierow kan vara lugn. Det torde 
vara svårt att uppleta någon full- · 
vuxen människa, som kommer i 1no
raliska farligheter genant för mycken 
bibelläsning. 

Den för sin uppriktighet prisvärde 
Örebroteologen N. Hannerz utbrister 

i en mötesdiskussion: »Bibelteologi 
torde däremot vara lika dödande för 
det religiösa sinnet som någonsin ka
tekesplugg» ( I.V: 53) . Dessa ord ktm
na delvis tillämpas på den bibelteo
logi, som Örebrokonciliet förkunnar. 
Dess bibel se vi fotograferad på titel
vignette11 till denna artikelserie. ,Man 
kunde blott anmärka, att den i verk
ligheten är änni.1 mera sönderriven och 
förstörd än på bilden. I ett föredrc.g · 
vid Lunds stifts Bibelsällskaps årshög� 
tid den 31 aug. 1925 beskriver pros
ten E. Althin den protestantiska bi
belkritikens senaste utvecklingsskede 
sålunda: »På det yttersta i dessa dagar 
sträva vissa av den s. k. religionshis
toriska skolans målsmän att övertyga 
oss om att liristendomen i själva ver
ket ingenting- annat är än genom förs 
mälning med hellenism f örvanslwd ju
dendom. Det försähas, att vi på sin 
höjd äga kvar två eller tre Jesus-ord; 
och man drager på fullaste allvar i' 
tvivelsmål, huruvida Jesus någonsin 
funnits till». (Kristendomen och Vår 
tid. Ärg. XX; 1925, sid. 354. Kur
siveringen av artikelförfattaren.) 
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DEN SVEN S KE MINISTERN SOM BLEV, 

FRANCISKANERMUNK. 

Också Sverige kan uppvisa icke så 
få franciskanerminnen, och de träda 
osökt fram i år, då kristenheten: firar 
sjuhundraårsdagen av den helige 
Franciscus' ingång i de •saligas bonin
gar. Talrika äro dessa svenska fran
ciskanerminnen från.' de tider då hela 
vårt svenska folk var katolskt, och 
S :t Frans' söner och döttrar verkade 
här : ännu erinra Gråmunkegräncler 
och Gråmunkegatör i svenska städer 
därom, ' och de svenska konungagra0 

varnas stolta tempel,· Riclclarholmskyr
kan, var av konung Magnus Ladulås 
helgad åt elen Helige från .tAssisi. 

Men också från elen tid då katolsk 
tro hade blivit biltog i S :ta. Birgittas 
land, och födöljelse väntade dess be
kännare här, också från dessa mörka 
tider möter oss ett ljust franciskaner- •  
mirirte : elen sveriske ministern som 
blev franciskanermunk Lars 
Sliytte. 

Han var ättling av en släkt; som 
mer än de flesta andra återspeglar sitt 
tidevarvs och sitt folks skiftande skap
lynne. Mest känd är elen förste · av 
släkten; Johan Skytte, Gustaf ·· II 
Adolfs lärare, som genom sina kun
,skaper, sin värlclskännedom och sin 
duglighet svingade sig upp till riks
råd, bekämpade Axel Oxenstiernas 
och andra högadliga herrars strävan 
att förlägga maktens tyngdpunkt hos 
aristokratien och i stället sökte göra 
konungamakten ·Stark, ja enväldig, 

Om riksrådet Johan Skyttes dotter 
W endela genom boklig lärdom vunnit 
heclersnai1111er »sexus et sreculi. mira
culum» (»sitt körts och sitt århundra
des t1nderverk» ) ,  så hade däremot 
riksrådets sonson Gustaf Adolf Skyt
te, son till landshövdingen i Östergöt
land, · friherre Jakob Skytte, alls · in
gen dragning till elen kammarlärdes 
stilla liv. Hans håg stod till äventyr 
öch vapenlarm. Vikingalynnet tog 
överhand. Gustaf Adolf Skytte blev 
sjöröva1'e, ertappad, tillfångatagen, 
dömd till döden och arkebuserad i · 
Jönköping 1662. Hade hati levt på 

reformationsticlen, sk11lle · han nog 
plundrat kyrkogods i stället för krä-· 
rnarskutor öch tillhört elen kategori av 
protestantiska junkrar, om vilka Gus
taf Wasa sjäh, skrev : »att taga gods, 
gårdar och annan egendom från kyr-' 
kor, kloster och prebenclen, därtill ära 
alla ganska villiga och redobogna, och 
i den måtto är var man kri·stelig och 
evangelisk». (Dr. P. G. Alancler. 
Fullständig Lärokurs i svenska his
torien, Ny · uppl. · Skar� 1857, sid,' 
292.) 

Om landshövclingesonen, soi11 ble\, 
sjörövare, är en rätt karakteristisk fi
gtir under vår O - storniaktsticl, som i 
mångt och mycket ter sig såsoni. en ny 
vikingaperiod, så hade Lars Skytte 
(född omkr. 1610 ) ,  brorson till Johan· 
Skytte, inom sin famlij en arinan frän
de, som också i hög grad bar sitt tide
varvs prägel. Det är riksrådet Bengt· 
Skytte. Lärd, dugande, smidig och: 
förfaren som sin fader riksråde�J ohan 
Skytte, Var Bengt i religiöst avseende· 
en fullständig fribrytare alldeles s;i.-· 
som åtskilliga andra av hans protestan- · 
tiska samtida. Utled på de protestan
tiska teolog·ernas ordstrider och sek
ternas ändlösa käbbel, föraktade riks
rådet Bengt Skytte den lutherska lä
ran, och den kalvinska var honom för- · 
hatlig.· Lösaktig, kunde han icke lida 
den katolska kyrkan, vars fasta ·aukto-· 
ritet tuktar både intellektuella och mo
raliska utsvävningar. Anfrätt av 
skepticism, förnekade Bengt Skytte 
Guds tillvaro, själens odödlighet och 
de dödas uppståndelse. Den enda 
grundsats, han följd·e, var : »<Ede, bi
be, lude. Post mortem nulla volup-· 
tas !» Ät, drick, spela; Efter döden' 
ingen njutning. (Biografiskt Lexikon 
Uppsala 1843, Ed 15 ;  sid. 19.) 

Släkten Skytte är, såsom vi antydde,' 
en verklig mikrokosm, envärlcl i smått, 
soi11 återger en sainlad bikl av vår 
stormaktsticl, och en tänkande man, 
som elen unge dipl6111ate11 Lars Skytte• 
hade verkligen redan ·på nära håll gott · 
om ämnen tiil· begrundande. 
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Efter 9mfattande studier vid . in- . 
och utländska universitet, hade Lars · 
Skytte ingått på den diplomatiska ba� 
nan, och efter 11ågmi tids tjänstgöring 
i N eclerlänclerna blev han vid 30 års 
ålder år 1641 ackrediterad såsom 
�vensk ministerresident i Lissabon. 

I besittning av omfattande språk
kännedom och grundliga insikter, · sär
skilt i statskunsk;ap, därj ämte utmärkt 
genom vinnande väsen och tillhörande 
en släkt, som inom sig räknade två 
riksråd och en landshövding, hade elen 
unge diplomaten alla utsikter att göra 
vad man kallar en lysande karriär. 
Hans studier sträckte sig också över 
andra områden än genomsnittsstats
mannens. På sina långa resor i Dan
mark, · Tyskland ·och Holland under 
åren 1630 till 1640 hade han tidigt bör
jat med livligt intresse omfatta även 
kyrkliga och religiösa frågor och steg 
för steg, långsamt, men säkert, kom
mit till allt klarare insikt om den ka
tolska lärans sanning. Men länge tve
kade han att taga det avgörande ste
get, ty han var ung, förmögen, av göd 
familj ,  med lysande framtidsutsikter. 

Ville han följa sin övertygelse, fin
ge han offra allt och bli en fattig, bil
tog, landsförvisad man. Han kände 
sin tids svenska religionslagstiftning. 

Norrköpings riksdag 1604 hade j u  
bestämt, »att inga främmande reli
gionsbekännare skulle !idas .inom ri
ket» (C. T, Oclhner, Lärobok i Sve
riges Historia, 5 uppl., sid. 155) och 
Örebro religionsstadga av år 1617 fö
reskrev .arvlöshet, landsförvisning, ja, 
dödsstraff för katoliker. 

Skytte visste, att dessa hårda lagar 
för ungefär 16 år sedan tillämpats. 
Ty Gustaf Adolf hade låtit döma till 
döden och å Stockholms Stortorg elen 
17 september 1624 avrätta sekretera
ren i ·  kungliga kansliet Göran Ursinus 
och borgmästaren i Södertälje Zaka
rias Anthelius, emedan de överbevi
sats att hava övergått till katolicismen. 
(J. Mankell, »Om Gustaf II Adolfs 
politik», sic!. 67.) 

Minister Lars Skytte kände rtog till 
det utlåtande, som av svenska riksrå
det elen 26 mars 1632 avgivits med 
anlecli1ing av ifrågasatta freclsförhancl
lingar med kej saren, och där det .bland 

a11nat heter : »Vad tiH en början reli
gionsfriheten beträffade, så borde elen 
rena evangeliska . läran befästas i alla 
romerska rikets länder' såsom före 
krigets början, varför icke obilligt vo
re, att cle evangeliska erhöllo fri re
ligionsutövning i de katolskas land 
och städer, liksom de sistnämnda haft 
hos cle förra, så att de därstädes hade 
någon kyrka fri för sin ostörda guds
tjänst, och om sådant icke . kunde sl�e 
på , landsbygden, så borde det. åtmin� 
stone ske i städerna ; däremot skulle 
cle katolska förbinda �ig att aldrig me
ra i cle. evangeliskas land och städer 
njuta någon kyrka fri under vad före-. 
vändning det vara måtte. Härför. 
skulle påven och konungen av Spanien 
gå i borgen.» (J. Mankell, Gustaf I I  
Adolfs politik, sic!. 99. ) 

Alla dessa drakoniska lagbestämmel
ser sade Skytte mycket tydlig!, vilket 
öde, som väntade honom, om han blev 
katolik · • 

Under sina inre strider och sitt ihär� 
cliga sökande efter sanningen fann 
han upplysning och vägledning hos ut
märkta präster i Lissabon, i främsta 
rummet hos franciskanern Dionisio di  
S.  Bonaventur:;i i det nära ministerns 
residens belägna klostret S. Antonio 
clo Curral, och hos de båda jesuitfä
derna Francesco och Antonio Maceclo : 
umgänget med dessa båda patres 
gtuncllacle hos honom elen aktning och 
tillgivenhet, han hela sitt liv hyste för, 
Jesu sällskap. (Peregrinatio· sancta, 
sid. 23.) 

Men Skytte nöjde sig icke endast 
med studier och samtal med lärda män. 
Sed;u;i. år tillbaka brukade han i brin
nande bön vä11cla sig till Gud, 9ch un
der senaste tiden anropade han också 
Barmhärtighetens moder om hennes 
förbön för att finna sanningen. En 
kväll i början av år 1647; innan han 
somnade, läste han elen helige Bern
hards skrift »De bonis deserenclis». 
Då han vaknade på natten, hade allt 
blivit klart för Skytte. Han stod upp, 
skyndade till det 11ärbelägna francis
kanerklostret, där bröderna just höllo 
på att sjunga lVIatntin, och bad att 
bliva upptagen som novis. M-en hur 
ivrigt han än yrkade, och hur hjärt
ligt hans vänner franciskanerbröderna 
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än gladde ·sig, så svarade d-e, att man 
först ·  måste begä1:a och ei'hålfa inkvi
sitionens tillstånd. 

· Detta erhölls inom kort. Skytte 
fick avlägga sin katolska trosbekän
nelse och blev upptagen i Kyrkans 
sköte. Men att stanna kvar i klostret 
kunde han ej ännu få göra. Ty den 
2 febtuari 1647 hade den svenska ami
ralen 1VI. ·Thiissen Anckarhielm in
kommit till Lissabon' i spetsen f ör en 
eskader av · fem fartyg: Då amiralen 
hade i uppdrag att öppna händelsför
bindelser med · Portugal, · så behövdes 
Skyttes råd och bemedling härför. Se
dan allt av svenska minister·n ordnats 
på bästa sätt, ktinde eskadern avsegla, 
och amiralen återvände till Sverige 
medförande Skyttes avskedsbrev till 
regeringen.· 

Fri från jordiska band, ingav Skytte 
en ny ansökan att bliva upptagen i 
franciskanerorden, och det fastän hans 
vän frater Dionisio manade honom att 
välj a en mindre sträng orden. Änt
ligen randades för Skytte den efter
lä11gtade dagen : den 8 juli 1647, blev 
han i minoritklostret S. Francisco de 
Alanquer upptagen i franciskaneror
den. · 

·Hans klosternamn Yar frater Lau
rentins a Divo :Paulo. Han hyste näm
ligen ända från barndomen, »ab in
fantia», livlig beundran för aposteln 
Paulus och frarnhå]ler i Peregrinatio 
sancta , sid. 3, att han, näst den Heliga 
Jungfrun, betraktade S. Paulus som 
sin förespråkare hos Gud. Liksom sin 
skyddspatron brann Skytte av iver att 
vinna själar för Kristi rike. Vid sitt 
omvändelsearbete verkade han fram
för allt genom det tryckta ordet. 

Redan 1652 utkom i Köln Skyttes 
arbete »Confessio. Veritatis Ecclesi;e 
<:atholic:.e pro confessionis ai.1gustan;e 
professoribus». (212 sidor, liten 8 :o) , 
en bekännelse om den katolska Kyr
kans sanning inför anhängare av augs
lmrgska bekännelsen ( cl. v. s. lnthera- · 
nerna) . För att finna läsare i alla 
länder skriver Skytte på latin, som då 
för tiden var hela den bildade värl
dens språk. Hans arbete vitt1iar om 
vann iver, aktningsvärt skarpsinne, 
stor lärdom och sällsynt beläsenhet, 
med talrika väl valda citat ur kyrko-

fäder, klassiska auktorCF och medelti
dens · och renässansens skriftställare. 
Men: det kan ingalunda tävla med hans 
samtida Bossuets mästerliga Exposi
tion de la doctrine de l'Eglise Catho" 
lique, vad framställningskonstens klar
het och betagande enkelhet angår. 

Skyttes flitiga penna arbetade rast
löst för elen katolska trons utbreclan
de. Sålunda utgav han Peregrinatio 

· Sancta (Rom 1658, 367 sidor, liten 
8 :o) ; Scala pietatis (Rom 1668, 915 
sidor, liten 8 :o) , som är tillägnad på
ven Clemetis IX och innehåller för
klaringar beträffande Kyrkans dog
mer och liturgi. Portentum poeniten
ti:.e sive Vita S. Petri de Alcantara, 
tillägnad kardinal J acopo Rospigl iosi 
(Rom 1669, 4 :o) samt slutligen år 
1672 Ramus Oli\r;e Septentrionalis. 
Av alla Skyttes skrifter erbj ucler hans 
Peregrinatio Sancta största intresset, 
även för senare generationer. Ty där 

, anger ha11 motiven till sin konversion, 
' och man kan där föl ja  hans andliga 

utveckling. 
Inledningen till Peregrinatio Sancta 

är clagtecknacl Jerusalem, S. Pauli om
vändelsedag elen 25 j anuari 1655. Men 
boken skildrar icke så mycket elen pil
grimsfärd, som Skytte med sina or
densförmäns tillstå11cl företog till det 

i heliga landet 1654, utan fastmer hans 
mångåriga vallfärd till sanningens he
liga land, den katolska Kyrkan. 

Av deniia skilclri11g får man god in
blick i Skyttes karaktär, vars mest i 
ögonen fallande drag ä:r hai1s ärliga, 
ihärdiga sökande efter sanningen · och 
hans j ublande gläclj e och c1 jupa tack-

' samhet, då han funnit elen i katolska 
Kyrkan. 

»'Vad är det starkaste i världen» 
( »Qnid omnium rerum humanarum 
fortissimnm ?») ,  spörj er Skytte strax' 
i 'början av boken och -svarar : »San-

' ningen» .  (Veritatem proclamabo») 
' Peregrinatio S . ,  sid. - 4. )  

· Det är av hela sin själ, av hela s i tt 
, hj ärta, av alla sina •krafter, Skytte sö

ker Gud och Hans sa1tna Kyrka, och 
i sin andes längtan säger. han med den 
helige Augustinus : >>Herre, Du har 
skapat oss · för Dig, och oroligt är vårf 
hjärta, till dess det vilar i Dig.» (Pe
regr., sid. 32.) 



Med ·sa111111a !'nanlig·a · 1110d, som han 
visade under si11 pilgrimsfärd till Je
nisalem, då han icke ryggade tillba
ka, fastän pesten rasade i Palästina, 
med samma manliga mod går han 
fram på sin väg till Kyrka11. Det forcl
rades verklig,en mod .för att som Skyt
te offra samhällsställning och rikedom 
för att vinna sanningens ·äkta pärla, 

Samma offervillighet, soin han åda
galade, då han utbytte ministerns 
praktfulla skrud mot franciskaner
munkens torftiga bruna kåpa, samma 
offervillighet ådagalägg-er han -senare, 
då han avböjer biskopsmitran, ja kar
dinalshatten, och stannar i sin torftiga 
klostercell för att såsom påvens hän
givne son arbeta för spridande av elen 
katolska trons ljtts. 

Skyttes ädla karaktär har tillvuimit 
ho110111 aktning även hos sådana, som 
ej äro vänligt stämda mot katolicismen. 
Så t. ex. kallar en protestantisk histo
riker Skytte >>·en aktningsbjuclancle per
sonlighet, som forskaren uppsöker i 
hans ensliga klostercell med en vörd
nad ej mindre än den; samtiden ägna
de honom. Hos Skytte har reflexions
motivet tagit ut sin fulla tätt. Ej tim
liga fördelar, · ej kvinnans tjuskraft, 
ej stämningens och kår!s:ans omedvet
na makt hava lett honom, utan en ge
nom långa år och skiftande öden efte:
noggrann prövning och jämförelse 
ständigt mogi1ancle övertygelse har be
stämt hans val och riktat hans liv>> 
(Friherre C. Bildt, Historisk Ticls!;rift 
1895, Häftet 4, sid, 402.) 

Att Skyttes övertygelse verkligen 
vunnits >>efter nog.rann prövning och 
jämförelse», därför lämnar hans egen 
skildring i Peregrinatio Sancta ett 
ojävaktigt vittnesbörd. 

Han · berä tta1' · dät, att ha:n känt sig 
tilltalad av de spillror av katolsk kult, 
30111 ännu i·ha:ns ung-dorr, f onnos kvar 
i ·· Sveriges · kyrlrnt' efter det religiösa 
skeppsbrott, rdormationen åstadkom
mit ( >>ex hupero religionis naufragi·o 
remansisse ccintingbat». _ (Petegr. S., · 
sid: 32.) , och han påpekar, att bland 
sådana i11eclle1hmar av Sveriges adel, 
vilka haft tillfälle läta känna katoli
ker, · fanatismen mot katoiska kyrkan 
var betydligt mindre. 

Han kände sig ej tilltalad av refor� 
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mationens :verkningar i 11101'aliskt avse-, 
ende. Hans uttalanden)i,  Peregrinatiö 
Sancta (sid. 55)  äro emelle·rtid vida: 
mildare än Luthers, vilken ofta kla-

! gar däröver och vid ett tillfälle· skh� 
ver : »Sedan vi lärt evangeliet, stiäla, ·  

, ljuga, bedraga vi, hängiva os& :åt frcis-· 
, seri ,  och dryckenskap · och alla slags 

laster .. Nu sedan en djävul drivits ut, .  
hava sju andra, värre än  den första, 
farit i oss, såsom man kan se · hos 
furstar, höga herrar, adelsmän, 'bor
gare och bönder. Så handla, de, och 
så leva de, utan fruktan för Gud och 

, hans hotelser», · (Luthers \Verke; Er". 
langeruppl., 'Bd. 36, sid. 411.) 

Vad som mest bidrog att öppna 
Skyttes· ögon för ·de protestantiska 

1 troslärornas ohållbarhet, var söndrin
gen och tvisterna bland protestanterna. 
själva. · Inför alla dessa, lärotvister 
cich varandra 1i1otsägande lärosatser, 

1 
frågar sig Skytte, om detta kan vara 
Kristi ande, kärlekens och enhetens. 
ande, överensstämmelse i sanningen. 
(Peregrinatio, sid. 181. ) 

I en punkt är Skytte av alldele� 
samma mening som Luther, och det 
är, då reformatorn i en förklaring
över Psalm 5 skriver : »Inga kättare 
hava besegrats med våld eller list, utan 
genom inbördes tvister, och 'Kristus. 
bekämpar dem genom att sända ibland 
dem svindelns och söndringens· ande,. 
såsom bland tornbyggarna i Babel, 
samt i ·nya förbundet bland arianerna, 
pelagianerna, clonatisterna», och·, ko111° 
pletterar Skytte, »han (Luther) kunde· 
hava tillagt bland Lutheranerna» ( sid. 
72.) 

»Vem kanr», yttrar Skytte oni denna· 
babyloniska ·fötbistring, · >>uttrycka sig
klarare än Luther själv, so1n Ji för-

. klaringe11 till Galaterbrevets 5 kap. ) 
skriver : 'Sedan Kyrkans endräkt Dch:. 
erihet blivit kränkt, tinnes varken slut 
eller gräns -för · våra stridigheter'.»· 
(Peregrinatio, sid, 122. ) 

Skytte frågar sig vidare, på vilken 
väg en människa skall bland alla dessa 
stridiga meningar kunha finna Kristi 
sanna lära : »Vilketd:e:a är tryggare, 
att sluta sig till vilket kristet samfund\ 
som helst, som slumpen fört i · ens väg; 
eller till det, som framstår såsom ägan-' 
de auktoritet, sedan urminnes tid? El.:.· 
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ler. om någ�n läser, att Krist11s säger , 
·» Du ,i!r Pehus, ' och på .detta hälleberg· 
skall jag bygga min kyrka» (Matt. 
16 : 18) ,  eller »Petrus, föd mina lam» 
(Joh. 21 : 15-17) , kan han då tänka 

·sig.något annat; än att för Petrns upp
,rättas ett särskilt prerogativ? Kan 
han lättare övertyga sig, att denna 
herdemyndighet hållits fördold i någon 
·undangömd vrå av världen och först 
i de yttersta dagarna bragts i ljuset? 
· Eller tror han ick� hellre på Skriftens 
klara vittnesbörd. Detta är staden, 
som ligger på berget och som icke kan 
döljas. (Matt. 5 :  14).  - Berget, sä- ; 
ger profeten, där Herrens hus skall 
tillrett varda, är högre än. alla berg, 
och alla hedningar skola skynda elit 
(Esaias 2 : 2. ) Och åt denna . kyrka 
är löftet givet : Si, jag är när eder alla 
dagar, intill världens slut . (Matt. 28 : 
20) ,  och om henne betygar aposteln : 
Denna är sanningens pelare och grund
fäste (1 Tim. 3 :  15.)  (Peregrinatio, 
· sid. 45.) 

För detta sanningens rike ville Skyt-
· 1.e verka såsom härold. Och i företalet 
till Peregrinatio Sanda, som är till
ägnad drottning Kristina, framhåller 
han, att, sedan hans ihärdiga böner 
för hennes omvändelse blivit hörda 
detta stärkt hans förhoppningar om 

· hans fäderneslands och hans folks , 
· återvändande till fädernas katolska tro. 
(Peregrinatio, .sid. 5 och 6.)  

Av sina ordensförmän kallad till 
Rom 1655,  verkade han i klostret Ara 
Celi på Capitolium, och drottning 
Kristina valde honom 1668 till sin 

· biktfar och till clirector spiritualis för 
hela sitt hov. Detta uppdrag var 2llt 
annat än lätt. Ty även efter sin kon
version förmådde icke Kristina be
mästra Vasabloclets nyckfullhet och 
häftighet. Då Skytte fann, att hans 

· frimodiga förmaningar ej hade åsyf
tad verkan, lämnade han 1676 sin be

. fattning såsom hennes hiktfar. Men 
från sin klostercell i Rom fortfor han 
oavlåtligt att genom förbönens makt 

· arbeta för sin drottnings andliga väl
färd ända till hennes död ( 1689) och 

hans .ege11 ( 1696) .  Om han ibland hqft 
. ' anlecltring giva siff·,.· sjalvtlicliga, ktmg� 

liga biktbarn nog så allvarliga tillrät
tavisningar, bör han med livlig glädje 
erfarit de tankar, Kristina uttalar i si
na »JVIaximes et sentences» ( 1680 ) ,  
t .  ex. då hon skriver: 

»Då man är lwtolik, . har man trös
ten att tro allt; vad så många ,stora 
andar trott; vilka levat sedan 16 år
hundraden tillbaka, man är lycklig att 
·tillhöra en religion, bekräftad genom 
millioner under och millioner marty
rer, vilka offrat sina liv för de ka
· tolska sanningarna.» (X .: 79.) 

»Kättar11e göra förgäves anspråk på 
clei1 vackra titeln katolik ; elen tillkom
mer dem icke.» (X : 80. ) 

»Påvens · suveräna auktoritet och 
hans ofelbarhet äro elen roniersk-Tw
tolska, n;ligionens fas ta och orubbliga 
grundvalar.» ( X : 81 . )  

»Kyrkomöten och alla makter i 
· världen böra vara J;åven underkasta
de, ni.en påven bör icke vara under
kastad_ annat än Gud allena.» · (X: 82. )  

»Att vara !?atolile, är att hava dessa 
känslor : tag bort denna grundval och 
det finnes icke längre någon religion : 
huru kan man vara kristen utan att 
vara lwtolile !' och huru kan man vara 
lwtolile och vägra påven elen fullstän
diga 1mclerkastelse, som tillkom

.
mer 

honom?» (X: 83.) 
»Påvarnas svagheter, brott och fel, 

utplåna icke deras helgade karaktär 
och omintetgöra ej heller deras �ukto
ritet, som förtjänar vår vördnad, fast
än deras personligheter ofta icke äro 
förtjänta därav.» (X : 84.) . 

Dessa uttalanden av hans forböners 
. konvertit : bära vittnesbörd 0111 elen at
mosfär av äkta, gammal, stark och 
fast katolsk tro, som, omg,av och lik
som utstrålade från elen lärde, from
me bedjaren i Ara Celis kloster, Lars 
Skytte, den svenske ministern, .som 
blev franciskanermunk, 

Kulla . i Odensvi, Vårfrudagen 15 .. 8. 
1926. 

G u s t a f A r m f e 1 t. 
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P I L  G RIM S F Ä R  D E R  I F R A N KR I K E. 

Om Francois Arouet de Voltaire 
skulle stiga upp ur sin ISO-åriga grav 
en vacker dag nu för tiden och be
trakta sitt Frankrike, skulle han sä
kerligen förvånas. »Den skändliga» 
är ännu icke krossad, de tolv okunni
ga fiskarnas verk är ännu ej nedbru
tet, och Frankrike håller på att vända 
sig bort från »tlpplysningen>> .  Så 
grundligt t. o. m. att sekulargeniet M. 
Voltaire själv av framstående littera
turhistoriker sättes i skymundan och 
törklaras som författare vara en till 
nio tiondedelar död man. Han läses 
knappast mera annat än av litteratur
historikerna, hans prisade skrifter 
mögla i biblioteken och hans » filosofi» 
behandlas nu med samma siclvörclnacl 
och förakt, som han i så rikligt mått 
beskärde sina samtida och sina före
gångare. 

· Därmed menas inte, att Frankrike 
åter blivit ett genomkristnat land, att 
Kyrkan ännu segrat. 'Men som symp
tom och tidstecken är det värt att läg
ga märke till, att t. o. m. Anatole 
France, nyare tiders Voltaire, som för
fattare verkar ohjälpligt föråldrad i 
det moderna Frankrike, och att man 
allmänt söker fastare an,cllig föda än 
ironiens och elen religiösa nihilismens. 
Än så länge är denna rörelse knappast 
mer än en tendens, till på köpet mest 
negativ, men elen är även som sådan 
märklig. 

Det är en gammal vana, att beteckna 
Frankrike som lättsinnets och omora
lens ,stamlancl, en vana, som på ,senas
te tid förlett de amerikanska frikyrko
pastorerna till en serie lika osakkunni
ga som sårande angrepp på en hel na
tions heder och värdighet. Det finns 
som Jörgensen sagt två Frankrike, och 
det katolska, trosvissa Frankrike är ej 
det minsta av dessa två. Ej heller bör 
man glömma, att de laster och det lätt
sinne, som i Paris tagit så frånstötan
de och utmanande former, till stor del 
subveneras av utlänningar, av viika 
lejonparten komma från »anständiga» 
protestantiska länder. Frarrsmännen 

I. 

veta detta mer än nog och detta fak- . 
tum bidrager ej att göra främlingarna 
populära. 

,Men för dem, som söker fromhet, 
innerlighet och känslodj up, är det inte 
ens i Paris svårt att finna dessa ting. 

Jag vill inte tala om N otre Danie 
och Jl![ adeleine, de turistinvaderade 
kyrkorna, där elen fromme bedjaren 
försvinner bland pietetslösa och ny
fikna främlingar, ·Som med hattarna 
på, utan korstecken och utan vördnad 
rusa igenom kyrkan som »konstbeund
rare». Visst fann jag även där an
daktsfulla män och kvinnor framför 
madonnans, Sainte Thereses och Sainte 
J eanne D' Arcs bilder, visst över
var jag där upplyftande gudstjänster. 
Men stämningen och uppbyggelsen 
nådde j ag lättare i gudshus, som lågo 
litet längre bort från a11farvägarna. 

»Det finns i Paris, mitt i staden i 
den triangel, som bildas av Börsen, 
Palais-Royal och Places des Victoi
res, en kyrka, som varken genom sin 
stil eller sina mått tilldrager sig vand
rarnas uppmärksamhet. Och dock be
sökes den utan uppehåll av en ständig 
flod av pilgrimer, nära 6,000 om da
gen» . (G. Breffy, Notre Dame cles 
Victoires) .  Den kyrkan och vad man 
där ser är ett talande vittnesbörd om 
att även i det så häcklade Paris det 
finns ·en oas där trons friska källa por
lar ren och klar. Från tidiga morgon
stunden till sena kvällen komma de 
jäktade, de ofta rotuppryckta stor
staclsmänniskorna av alla åldrar och 
klasser hit för att få veder.kvickelse. 

Ovillkorligen stämmes ens själ till 
högtidlig tillbedjan här inne. Stän
digt flammar j ättebuketten av ljus för 
madonnans bild, mässorna avlösa var
andra utan uppehåll, intet distraherar, 
man sitter här i timmar utan att kunna 
slita sig bort från den eviga gudstjäns
ten. Man förstår såväl, att i denna 
kyrka, sqm genomgått så många skif
tande öden, där kult och ritus genom 
de här timade underbara bönhörelser
na få ett alldeles särskilt innehåll -



att denna kyrka ständigt - och sär
skilt under det stora kriget - varit 
de betrycktas och de u11derbart hjälp
tas böneort. »JI.,[ aria refugi1t11i pecta
toruni» står det under glasmålningen 
med Den Obefläckades bild. Hur väl 
behöves en sådan tillflykt i storntaden, 
där fromhetens och trons blo!'nster ha 
så s,,årt att slå rot och gro. Men lju
sen brinna, hundrade och åter hund
rade, levande, lysande vittnesbörd . . .  

Med beklämning träder man ut i 
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ringde in Bartolomeinatten. Sensa
tion för turisten. I kyrkan finns in
tet, som tillfredsställer "elen profana 
nyfikenheten. Men på väggen hänger 
en uppmaning från elen hel. fadern 
att bedja för de myriader medmänni
skor som varje minut lämna detta jor
deliv. Man lyder ovillkorligen denna 
order, utsprungen ur en stor själs dju
pa insikt om allas brödraska·p och 1nan 
minns det enkla, stora budet i Missale 
Romanum : »Bedjen helst för dem, 

Det im·e av kyrkan Saint Etienne dn Mont. 

storstadsvimlet igen, bland människor 
med hårda ansikten och hårda skratt. 
De rusa förbi, dessa människor, de ha 
inte tid att stiga in, de ha så mycket 
att bestyra . . . Det är jtt också så 
länge sedan krigets mardröm låg över 
Paris, ·sedan rovfåglarna: kretsade över 
staden med döden i sina klor, ' sedan 
N otre Dames des Victoires kyrkorum 
var fyllt av ångestskakade människor, 
fruktande för sina fränders liv vid 
fronten och för ,sitt eget under hotet 
av jättekanonernas granater över Pa
ns. 

Men stenarna tala, marmorplattorna 
med tacksägelser för underbart och 
mäktigt skydd bland dödar och fasor. 
Krigets generation har inte helt glömt 
,segrarens madonna . . .  

Bredvid mairiet i första arrondisse
manget ligger en historisk kyrka, 
Saint Gernwin l' Au:rerrOis, vars klocka 

som av ingen ihågkommas !i>> 
Harmonisk och i sitt slag klassiskt 

ren är kyrkans interiör ; även här fin
ner man andaktens tystnad. Friheten 
från rikare och märkligare dekorativ 
utsmyckning är ibland att glädja sig 
åt, elen drar icke för många dit av tu
risternas profanum vulgus. 

Utan att mer än nämna Sacre Coeur, 
känd för varje paristurist, vill jag 
påpeka ännu ett par av de gudshus, 
jag minns med särskild glädje från 
den franska lmvudstaclen. 

Ett av dem är Saint Etienne du 
1'vl ont. En hänföra11cle vacker exteriör 
med pilastrar, ett uto111ördentligt vac
kert rosfönster och ett djärvt och ele
gant klocktorn. Sengotiken blommar, 
ännu frisk och fräsch, i det inre. Em
poriet av vit 111armor, uppburet av 
smäckra kolonner - det är en guda
ingiven kyrkosmyckares verk, värdigt 
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det hus, .som i sig hyset" de dödliga · 
1 resterna av den hel . .  Genoveva, Paris 

skyddshelgon. Inskriptioner . och ex
voton vittna atL även här den heliga 
.ej gfö111t sin stad ens i senaste tid. 
Och framför det s111yckade skrinet 
med hennes ben ligga alltid några 
. fromma i bön. Mäktig och stad( kan 
en patriotism bli, som vet sig ha ·en 
sådan. förebedjetska. Då· hehöver ej 
fosterlandet bli enbart en retorisk fras, 
en jakobinsk talarkonstblomma. 

Sträng och kärv reser sig S: t  Ger� 
nw:in des Pres. Hårda öden har hon 
genotpgått ,n;·en tor.n'et strlva:i: . ännu 
möt hinilen.J.ett äkta franskt >>.Quand 
metpe>>,  Uhc;!erbara kapitäl, förbryl� 
!ande, i. $in rikedom och sin fantastik, 
ensamt de värda ett besök. Och här 
liksom överalJt vittnesbörd om religio
nens nya tid i Frankrike, anslag om 
brödriskap, om skolor etc. 

Den , franska kyrkan har kämpat 
tappert i svår tid, så behöver den .inte 
kuscha sig under »upplysta» ig0noran 
ters diktat, den kräver manligf och 
öppet sin rätt. Och anskriet blir, sya_; 
gare. ·»La Verite est en marche et 
rien ne l'arretera t» Inte en . l iten dags
sanning i en Paristidning utan elen 
gamla, eviga Sanningen, som är ren. 

Det ·. finns måp.ga vackra kyrkor i 
Seinestaden utom·dessa.. Men somliga 
.ha i sina individuella drag utplånats 
ur mitt minne; anclra känner varje Pa
risturist till. De ovannämnda rekom
menderas 1�1est därför att · <:).e, irke 'lig
ga vid. stråkvägarna och ,en.1ect;,i11 j ag 
'i . dem ,sett det ena Frankrike, det, som 

inte glänser så mycket meri det 601'11 
ar mera äkta, mera beståndande ä11 
det andra, som man mest talar 0111. 

M a r k. 

VALLFÄRDEN TILL BJÖRKÖ. 

D�n sjätte vallfärden -tm '.�jörkö b!�v ·_,,._ tillitsfullt blicka -upp mot en grå himmel. 
en' upplevelse. I strålande ;' .  'sol ·. stodo förtröstånde l)a: Guds allmakt och kär-
vi : första' gången i en skreva nedan- lek . • .. Yida,1�e'. plu'llintes vi om ' den , hel. 
för•· korset på bergklippan för att icke Faderi1s i.1ppmaning till hela Kyrkan att 
sopas bort av stormen. Under hot- bedja om värl.dens enande i Kristi ko-
fulla moln har vårt altare 'rests, ja, nungadöme, att Kristus, vår Konung, 
en gång sökte till oeh med frosten helt måtte härska i allas våra hjärtan, 
skrämma oss bort. Men år från år och att detta i våra församHngar måtte 
ha vi . kommit .igen, och när nu det taga ,sig uttryck i ·ett starkt trosliv, i ett 
värsta som kunde hända vår v,allfärd allt större och ivrigare deltagande i de 
verkligen inträffade, fingo vi ett tydligt gemensamma andakterna, i synnerhet 
bevi,s, att den rätta vallfärdsandan be- .den hel. mässan. -
själade det.tagarna. Visst var det för Så fortskred det hel . mässoffret. Vac-
alla en besvikelse, att regnet hindrade kert ljöd . den gregorianska · koralen och 
den hel. mässans firande uppe vid kor- responsoriernas fasthet. · Och bilden av 
set; icke var det så lätt att knäböja på det stora ·antalet kommunikanter, trots 
den trånga båten, där många knappt de störande momenten, en och en still:a 
kunde se a}taret � det måste medgivas, och lugnt knäböjande på golvet framför 
att vallfärden gick i svårigheternas tec- altaret, gav ett djupt intryck av andakt 
ken. Klimax nåddes, när maskinen sat- och samling. 
tes i gång för att svänga båten just i Senare på dagen kunde vi förrätta 
det ögonblick, då envar allra hels,t vill vår andakt uppe vid själva korset. På 
ha lugn och stillhet, vid .den hel. kom- hemvägen klarnade det, och till sist lyste 
munionen. Guds sol åter över oss liksom ett bevis 

'Men av allt det,ta visade sig pilgrims- på att ljuset alltid kommer åter, när det 
skaran nästan oberörd. När Fader As- varit svårt och mörkt. 
sarsson trädde fram till altaret · för att Denna sjätte V1aHfärd till Björkö i s:vå-
celebrera .den hel. Mässan, märktes det righeternas tecken har visat oss, att vi 
icke, att det för de närvarande var något med ·.gott · mod kunna trotsa dent alfa, 
ovanligt att ha en gungande båt till blott vi ha den riktiga vaHfär.d�andan 
kyrka. I sin predikan uppmanade oss inom oss. Ty det är ju den som. det 
Pater A. Meyer att icke låta avskräcka .kommer an på. · 
oss av de tiH synes svåra, yttre omstän
digheterna utan likt den hel. Ansgarius M a r y  A d a m s  - R a y. 



rån Credos lorn HS· 

I Rom· har Karmeliterordens gene
ra1konvent till den Hel. Fadern riktat 
en böneskrivelse, i vilken det beder, 
att processen för Påven Pius X :s sa
Iigförklaririg skall börja. 

. I staden Riese ha familj erna Sarto 
och Parolin till kommun·en - skänkt det 
anspråkslösa lilla hus, i vilket Pius X 
föddes. Det skall bibehållas i sitt ur
sprungliga tillstånd, så väi beträffan
de det yttre som den enkla inrednin
gen. Redan nu vallfärda pilgrimsska
ror elit, för att hämta andlig kraft och 
uppbyggelse vid minnet av elen store 
påvens u;1gclomstid. Likaledes drogo 
många pilgrimer till Rom för att på 
årsdagen av elen helige påvei1s död 
bedja vid hans grav och smycka den 
med blommor. 
. Konungariket Jugoslavien har in-
1·ättat en beskickning vid Vatikanen. 
Det nya såndebudet har mottagits i 
högtidlig a1.1cliens hos den_ Hel. Fadern. 

Vid si1;i upphöjelse till ikardinab
värdigheten har förre nuntien i Par.is 
Mgr. Ceretti utnämnts till tituiär av 
{len gamla, vördnac;lsvärda . basilikan 
Santa Cecilia i Rom, i vilken hari. blic. 
vit kardinal Rampollas andre efterträ-

. -dare. 
· Den italienska regeringen har sänt 

ett iiytt cii:kulär till alla.  rikets pre-

fekter, i vilket elen ger befallning om 
att med största stränghet unde1:trycka 
den omoraliska pressen av varj e slag, 
tidningar, småskrifter, vykort o. s. v. 
Allt sådant material skall på försälj 
ningsplatsen beslagtagas . 

I Franhrilie fortsätta de sfora mani
festationerna mot regeringens kyrko
fientliga politik. Så samlades t. · ex. 
i La Louverse 20,000 katoliker, i Or� 
thez 40,000 för att stödja Kyrikans 
krav på frihet och lagligt skydd. 

Under de senare åren har ·elen fran
ska skol- och universitetsungdomen 
allt mera vänt tillbaka til l  en katolsk 
livsåskådning. Några siffror äro här
vid talande. De fria elementarläro
verken för gossar, av vilka 90 % äro 
katolska, hava ett elevantal av. omkring 
96,000 under det att statens .1110tsva
rande läroanstalter hava omkrin"g 
107,000 lärjungar. Men i alla klasser 
av dessa officiellt religionslösa skolor 
finnas katolska grnppei·, . vilka tävla 
med de fria, <katolska skoloi-:nas ele0 

ver i hängiven kärlek och offe1;villig7 
i1et för sina fäders religion. Det tötde 
då ej vara allt för dj ärvt att • ,antaga, 
att .minst hälften av den manligai,,fran:..: 

ska ungdomen; ,som i framtiden k01i1-: 
mer att· intaga en ledande ställning i, 
samhället under sina för deras k0111-, 



276 

rnande liv viktigaste uppväxtår står 
under direkt kyrklig påverkan. 

Beträffande den kvinnliga ungdo
men i motsvarande högre skolor är 
förhållandet ännu mera glädjande. De 
fria, katolska flickläroverken hava 
ungefär 100,000 elever, unc\er det att 
statens högre flickskolor eridast hava 
53;000, bland .·vilka ookså naturligtvis 

{;f11H1as '.tafrika katolska grupper. • 
f(�ftv.en vid l1ög�k�lörna och universi
J.JtJ.rR intar katolic.istJJet\ fö� närvaran
! de en mycket stark stallnmg, och _ de 
'j _katolska .studenterna hålla på att or-
l gänfaera sig över ·hela Fra11krike. r ·  · 

'
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L,11itJgm: av . katofäka studentförbund 
";{{ecl -01�;hii1g 6,000 n1edlem1�1ar. Mån� 

g\l tillhöra också ,andra katolska för
eningar, såsom »Association catholi
que cle la jeunesse Francaise», cle ka
tolsika ingeniörernas föreningar o. s. v.  
I de polytekniska skolorna finnas över 
.2;000 , medlemmar, i - sjökrigsskolan 
1170, i Saint-Cyr 7 1 5 ,  i skolor fö,r 
bergsing·eniörer över 800. Under ap
r.il månad hölls en »katolsk vecka» i 
P'aris av »Federation des etudiants ca
tholiques». 

Det är då kanske inte allt för djärvt 
att hoppas, att denna katolska ung
dom i framtiden kommer att tränga 
ut många ateistiska och revolutionära 
ledare från deras fördärvliga inflytan
de .på det franska folket. Kanske kom
mer då antalet av cle socialistiska folk
skollärarna, elen franska landsbygdens 
.p1ågoris,. att sammansmälta och pro
.vinser:nas ungdom att uppfostras i en 
åskådning, som gör dem till bättre och 
sundare medborgare i stat och Kyrka. 

!Belgien utföra de katolska kvinno
föreningarna ett vittomfattande soci
alt arbete. De ha organiserat katolska 
arbeterskeföreningar, vilkas antal re
dan stigit till 356 ined över 70,000 
n1edlemmar. En löftesrik ungdomsrö
relse unclerstödjes även .av dem, vil
ken redan räknar 150 sektioner med 
55 ,000 medlemmar. Målet för denna 
rörelse är att skydda hemmens mora
liska och religiösa liv och att bekämpa 
allt, som kunde utgöra en fara för 
detsamma, t. ex. äktenskaplig skiljs
mässa, ·neo-malthusianism o. s. v. J\iien 

/\ 
emedan arbetarfamiljernas }moraliska 
och religiösa liv är starkt l;er'oehde av 
deras ekonomiska ställnitJg, arb�ta de 
katolska kvinnoförbunden också på 
att förbättra densamma. _ Så @rgani -· 
seras t. ex. särskilda at't011kurier fö1· 
bättre yrkesutbildnif1g, sparkassor bil
das, det sörj es för bättre hygienisk 
uppl)lsning. Ett 111);cket framgångsrikt 
aktionsmedel är �bildandet av sociala 
·cirklar, i 'viika gives en metodisk un
de\visning; · 0111 vad som kan befordra 
eller hindra ·samhällets sunda utveck
ling. I de' vallonska provinserna fin
nas tedan 300 sådana föreningar, som 
uppfostra sina 1-i1ecllemmar till social 
vdksa1i1het. Framförallt fäster man 
stcfra forhoppningar vid elen »sociala 
skolan», som funnits i fem är och i-e
dan utbildat 100 elever med statsdi
plom. Nu finnas sådana sociala sko
lor i alla större städer. 

De lzolländslm katolikerna använda 
i sin propaganda alla den moderna ve
tenskapens hjälpmedel. De ha insett, 
att i våra dagar radion har en nästan 
lika stor uppfostrande betydelse som 
pressen, och ha därför erhållit en sär
skild dag fö1· utsändning. På så sätt 
nå de katolska tankarna varj e yecka 
tusenclen, som annars aldrig skulle hö
ra dem, och många ha på så sätt fått 
impulser till konversion. Så har ra
dion blivit ett utmärkt missionsmeclel. 
Man har t . ex. hört protestanter yttra 
ord som: »1Vära predikanter äro trå
kiga, de upprepa alltid samma sak ; 
om ni vill höra väl framförda och 
tankerika predikningar, lyssna då i ra
dion på de katolska predikanterna». 
»Sällskapet för katolsk radioemission» 
har riktat en uppmaning till alla hol
ländska katoliker att bli medlemmar 

elen nya föreningen. 

Republiken San Ji;[ari110 har nyligen 
upprättat en legation vid den Heliga 
Stolen och därvid har till envoye ext
raordinarie et ministre plenipotentiai
re utnämnts grefve Paolo Manasier 
di Collestatte e Torre Orisana, vilken 
jämte legationspersonalen emottagits 
i sedvanlig högtidlig audiens av den' 
Helige Fadern, varvid kreditivbreven 
överlämnats. Hans Helighet täcktes. 
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rikta till . den nyutnämnde ministe1:n 
det mest ·älskvärda svarstal, . i vitket 
Hans Helighet bl. a. uttalade sin clj u
pa sympati och gamla beundi·an för 
elen vackra republiken, visserligeti li
ten till sitt territorium men dock så. 
moraliskt och- historiskt stor, som un
der en ofantlig mängd århundraden 
trotsat tidernas stormar och framstått 
sås01i1 en frihetens'holme och berömde . 
till1ka elen kristliga dygd liksom även 
elen trohet och. hängivenhet för Kyr
kan som det saninarinska folket under 
skydd av sina heliga- patroner Marinus 
och Agata alltid orubbligt ådagalagt. 

Den 2 och 3 innev. månad har H. 
Eminens Cardinal Michele Lega be
sökt republiken och dä'rvicl avlagt offr 
ciell visit hos cle båda regenterna. An
l edningen till besöket var att med sin · 
närvaro celebrera det jubileum, som· -
firats med. anledning av 100-årsdagen: 
sedan grundstenen lades till katedra
len, vilken kyrkobyggnad i dagarna 
av Hans Helighet förlänats värdighe� 
ten av basilica. (Il Popolo Saml11ari-
11ese 3 sept. 1926.) 

I Chicago har centralbyrfo; f_ö{den· 
stora eucharistiska kongressen ;utså11t 
följande statistik : Vid det högtidliga 
mottagandet av kardinallegaten voro 
250,000 deltagare närvarande, elen 19 
juni gingo en och en halv million till 
bikt, elen 20 juni mottogo lika många 
elen heliga komnmnionen. Samma 
dag var tillbedjan av Altarets hel. sak
rament med 750,000 deltagare. Den 
2 1  juni hyllade 507,000 barn och elen 
22_ juni 225,000 kvinnor Kristus i det 
heliga Sakramentet. Den 23 juni var 
nattlig tillbedjan av 200,000 män. 
Samma dag voro 185,000 skolungdo
mar från de högre läroverken närva
rande vid elen heliga mässan, i elen 
högtidliga . . si utprocessionen cleltogo 
800,000. I allt beräknas, att 8 millio-

ne.r p7,QOO -personer clelt�git 
.� 1��1�l g-ressen. 

I .Jl!I e,1:ioo fortsätter regeringens:m�· r 
niugslösa_ och grymma förföljelse . •}" 
landets katoliker. För att få elen, Pkl 
länclska opinionen på sirt sida har pre,-,; 
siclent Calles givit alla mexicans:ka 'be'�· 
skickningar . order att inför utlamlet's ' 
opinion vältra skulden för elen sorge r 
liga striden -på Kyrkan .. . Han .har ävert ..
lyckats vinna somliga internationel1ri i 
pressbyråer, t. ex. ·wolfs byrå i Ber: 
lin att framställa händel;;erna j en f!,ir ', 
honom gynnsam clage1:. Gentemot , 
dessa falska beskyllningar har det '' 
påvliga Statssekretariatet till elen di< 
plomatiska kåren i Rom oc;h till allå_'. 

; b�skidmingar och nuntiaturer sänt en
··, ni11d�krivelse, . i vilken sakernas rätta r 
' sanmianhang med hänvisning till kan·�:: 
. cla - fakta med oemotsäglig klarhet 
framlägges. Det är den katolska Kyr- i 

. kan som fört Mexico till civilisatio- : 
• . 11en; hon har hela tiden visat det mest; 
: ljeunclransvärda tålamod gentemot aUa '. . ' ut;11aningar från statens sida, och det ; 
:, äi:. alltså reg�ringen och främst presi� i 

. ,  d�nt CalI:es, som bär an_svaret för elen ' 
\1ppri:varide ii1börclesstriden. · 

·, 

. · . Biskopen- ay; Marfanna i Erasili;q1/ 
' so11T riyligen återvänt från Rom, har · 

för sina stiftsbor kungjort, att han ; 
under Pius XI :s beskvclcl tänker grui1-' 
cla ett 'katolskt univ�rsitet i sin iJis- � 
kopsstad. 

Det nyligen grundade katolska uni
versitetet i Tokio i Japan har visat en , 
glädjande utveckling. Lärarkåren be- · 
står av 12 jesuitfäder. Studenterna, , 
som år 1913 endast voro 20, ha tills 
dato stigit till 200. Det höga anseende 
för vetenskaplig bildning, som j esui� 
terna förvärvat sig i Japan, visas av 
elen ära att kallas till det kejserliga 
universitetet i Tokio, som vederfarits· -
tre av de jesuitis:�� .. t5.(ö,f�ss�re,1;!ta: 

' . 
-

. l  , ,  , ,  , ,:\ ' .  

· · � 1 r r :  .,;.: ';(f'J�t · ;�J : r:- - Ez1 · · · 

· · � ,--.·: , i VYJ Ö .{ i_· r l ·:c·_ , 
-' " f j  ,: ; ! t � l'.,_ ri:·; r1 y;f'-l\� : ·r J \ 

-rv · : 1 ·; 1! ·.1 1� �� � t ·  

J ' J , 
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FRÅN V Å R A  FÖ RSAMLINGAR OCH FÖRENINGAR 

PROVIKARIE WESSEL SJUTTIO ÅR. Elisabethföreningen, vars direktör 
Vår vördade kyrkoherde doktor Edvard ky,rkolrerde Wessel varit i många år, 

Wessel fyllde den 17 september 1926 70 Sursum Corda, familjeföreningen Con-
år och vi hans församlingsbor fram:1:iuro cordia Catliolica - äro honom alla. stor 
vår hyllning och vår tacksamhet på den- tack skyldiga för hans mängåriga och 
na högtidsdag. intresserade arbete. 

Det är ett långt liv, vår vördade Ja - och nu stå v.i här - hela hans 
kyrkoherde kan se tillbaka på. Ett liv församling, S :ta Eu'geniair församling, 
vigt till Guds ära i bön och arbete i med ordet Tack! i våra hjärtan och på 
Herrens vingård. våra läppar. Ett tack från alla dem .som 

Kyrkoherde Wessel föddes år 1856 i hava åtnjutit kyrkoherde: Wessels in-

byn Dorenhagen nära Paderborn. Sedan siktsfulLa undervisning och andliga led-
han där genomgått skolan, avlade han ning.; , E,tt tack från alla de arma och 
studentexamen år 1876 i Paderborn. Han fattiga, som han hjälpt i deras nöd och 
kom genom en lyckli,g tillfällighet att få betryck. De äro sannerligen iätt räkna-
tillbringa sin 7 år lån- ���--�,.-,-��-�-·--� de, som hava gått o-
ga seminarietid vid hulpna från' vår kyrko-
Collegium Germanicum herdes dörr Ett tack 
i Rom, varest han 1879 från våra barn, som 
tog filosofie doktors- när det är · fråga om 
graden och 1883 teolo- · en första bikt meren-. 
gie doktorsgradPn. Han dels alla säga : . »vi vilja 
studerade med s,tor gå till kyrkoherden !» 
iver och hans rekrea- Den högtidliga dagen 
tion var merendels tog sin början med den 
även ett studium. Han heliga mässan som 
stud'erade musik. Ges kyrkoherden läste kl. 8 
nom sin rika musika- f. m. : sin församlings 
liska begåvning och sin intention. En stor del 
vackra röst gjorde han av S :ta Eugenias för-
sig bemärkt inom col- samlingsbor hade in-
legiets stora kör. Col- funnit sig och många 
legium Germa;1icums mottogo den heliga 
kör är en av de mest kommunionen. Det var 
ansedda av kyrkokörer- församlingens önskan 
n a  i Rom. Det har att S :ta Eugenia denna 
berättat<; mig därstä- dag även i yttre måtto 
des att kyrkoh. Wessel Duktor Edwird w essel. skulle stråla i festlig 
vid mer än ett festligt skönhet, och därför vo-
tillfälle fick förtroen- ro altarena smyckade 
det att dirigera denna stora kyrkokör. med många bionunor, för att dessa 

;tr 1883 prästvigdes han och l äste sin blommor skulle vara såsom våra synli-
första heliga Mässa i St. Maria Mag- ga förböner denna högtidliga morgon. -
giore, vid den undergörande »Madonna H. H. Biskopen, som vistades utom- · 
de St. Luck's altare. ' lands, ,hade genom ett varmt och hjärt-

Så voro då de 7 lyckliga studieåren ligt uppskatta,nde brev framfört sina 
i Rom slut. -. Det prästerliga arbetet lyckönskningar. Likaså framförde det 
började, med ett år i Holland, och ett år vördade prästerskapet i S :ta Eugenia 
i England, där kyrkO'herden tilläg·nade och S :t Erik sitt tack och sina lyckönsk-
sig det engelska språket. ningar tiH jubilaren. 

År 1885 förflyttades han åter och kom Klockan 9,30 togo uppvaktningarnas 
då till Göteborg. Här började hans rad sin början med ,skolbarnen, anförda 
trogna oförtrutna arbete för den sven- av sina lärarinnor. Kl. 10 infann sig 
ska · missionen. År 1888 blev han såsom kyrkorådet o·ch överlämnade en vackert 
pastorsadjunk:t knuten till S :ta Eugenia , . tex;tad adress jämte en större penning-
församling, vars kyrkoherde han blev år ' gåva, att av kyrkoherde Wes,sel efter 
1910. egen önskan disponeras. , Denna gåva 

Han tog sig gena,i;,t med iver och in.- _ _ yar insamlad av hela församlingen jämte 
tresse an kyrkokören, vars avhå!llne och St. Josephssystrarna, EUsabethsystrar-
aktade dirigent han alitjämt är. Å.r 1902 na och Birgittinerna, vilka alla även 
utgav han d@.· av honom själv delvis för- bidragit. Kl. 10,15 uppvaktade familje-
fattade och komponerade kyrkoså,ngbo- föreningen Concordia catholica•s styrelse 
ken »Cecilia». Det är den första katol- med en bukett •av röda rosor, så Svenska 
ska kyrkosång.bok Sverige ägt, och vår kat. kvinnoförbundet med skära rosor 
vördade kyrkoherde har här rest sig ett och vidare Elisabethsföreningens styrel-
minne, som länge kommer att bestå. se med sin gåva. Maria-kongregatio-



'.279 

.. · ·nerts· »�ux. "�h:{�tiarioru�»: st:0-iI's·� irtiici ·. Inytlil;�; 1tröf�;s::���1t�A,-,�,·�aki)ll'�onoh� · ,. en st<;ir kqrg viöler, kyrkokören med en - --�id . han� .. av_re'sa : :�ärifrfl!,r ��nsi �till�:; , vacker blomsterdek;o�'ation i form a:v: en _ oiiska hJarthgt den 83-ange .1· den sven;· ' , .  stor '.!yra, Surs.um Cordas styrelseAme'd,· 1 ska - missionens tj1(i1st1 gtånade• veter'ä-st<i;i;ac. · ·chrysacntemu,in, St. Josephsföre- nen en efter ·den>Jånga .mödoSi;J.ipn'lä ar-ningeri'med ' blommor i eri ' vackerf hani- he(�dagen välförtjänt frid:l'i'.dl • ',levnads-rad pokal av tenn med inskription. En afton. Och vi bedja Herren Gud i him-stor mängd · ·enskilda lyckönskningar i melen, som, har sina trogna tjänare i form av blommor och .gåvor, samt tele- minne, att skänka horiom den 'bäda iön. gram i mängd från när och fjärran, ankomma under hela dagen. Må . Gud bevara . vår avhållne och vördade kyrkoherde åt oss och bland oss, ännu i många år ! Stockholm den 17 september 1926. E l s a  V e r o n i c a  L a m  b e r  t-M e u 1 1  e r. 
P ATER ERIK BENELIUS' 50-ÅRS PRÄST-JUBILEUM. 

P. L. 

RE:OOVISNING. 
Härmed erkännes tacksamt, att ' Redaktionen av Credo Katolsk T·idskrift i . dag· av fil; mag. Bertil Bodstr.öm fått mottaga 220 · kronor, utgörande behållningen av donatorn kurs · i kyrkolatin 1925.c._1926 . .  Stockholm den 21 september 1926. R . D. A s s a r s s o ·n, Ordförande. 

RÄTTELSE. 

Pater Benelius, som den 8 sistlidne september efter 47-årig trogen och trägen tjänstgöring i katolska församlingen i Stockholm, lämnade , huvudstaden och , Sverige för . att i Bonifatiushaus i 'sHeerenberg, Holland, njuta sitt otium, firade därstädes siilt 50-åriga prästjubiloom den 24 i samma· månad. På högtidsdagens morgon var jubilarens . bostad av vänliga händer smyckad med blommor och 
Pate1· it Beneliiis. 

l Minnen ur den danska ·missionens historia ( Credo 1926, sid. 188) har genom misstag av: översättaren insmugit sig ett fel, då det· talas om »Dominikanernas gamla klosterkyrka» i Ringsted. Den historiskt intresserade och orienterade läsaren av 
girlander både utan och innan klockan halv 10 celebrerade han själv levithögmässan och kl. halv 12 ägde stor hedersuppvaktning rum, varvid alla patres, bröder och noviser voro närvarande. Vid det festliga middagsbordet hade gi-· vetvis . hedersplatsen reservera:ts för jubilaren, som hela dagen blev föremål för varmhjärtade hyllningai. Omkring 200 brev och telegram, de flesta från minnesgoda vänner och församlingsbor i Sverige, anlände under dagens l opp. »Man har firat mig, den gamle stockholmaren, så mycket man kunnat», skriver med rört och tacksamt hjärta den gamle vördade patern till nedskrivaren av dessa rader: Vi som i tacksam hågkomst, innesluta Pater Benelius och hans välsignelserika, bestående· arbete för Kyrkans sak i Sve-· rige, vi som niinnas honom som den ni-· tiske själasörjaren och biktfadern, den gärna hörda predikanten och den ge-

Credo vet väl att det var B e'n e d i k t i n e r n a, som byggde både kyrka och kloster i Ring,sted under Nordens kyrkliga storhetstid; 

CREDOS FOND. 
Transport Kr. 10,583 : 58 Räntor ;för 1925 . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 315 : 86 Fru A. Eklund, Malmö . . .  . . . . . . 10 : ,:__ Fru J. Wennerström, Stockholm 10 : -,- , M: K . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 10 : -Föreningen Sursum Corda . . . .20 : '.:..... Hr Erik förfors, Vadstena . . .  9 :  -Luthersk · Kyrkovärd! . . . . . . . . . . . .  _ 5 : -:-Kollekt i svensk. statskyrka . . .  · 15 : -:-Till moderkyrkan längtande pro-- testant, sollll deltog i förra år,ets pUgrimsresa till Rom 5 : ·-

Summa Kr. 10,983 : 44 
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1. Fredag. ·s: Remigius'° 

(Jesu hjärtas fredag.) 
''.Bfakop. i 

2 . .  Lördag. De heliga skyddsänglarna. 
3. Söndag. Nittonde efter Pingst. 

(I högm. Rosenkransfesten.) 
4. Måndag. Den helige Fransiskus av i 

Assisi. . · · · i 
5. Tisdag. S. Placidus m." fI: martyrer. · 
6. Onsdag. S. Bruno.' Bekännare. 
7. Torsdag. S. Birgitta. Änka. Sve

riges skyddshelgon, 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

Fredag: Rosenhansfesten. 
Lördag. S. Dionysius m. fl. mart. 
Söndag. Tjugonde ' efter Pingst. 
(I högm. S . .  Birgittas fest.) 
Måndag. Dag inom oktaven till S. 
Birgittas fest. 
Tisdag. Dag inom oktaven till S.  
Birgittas fest. 
Onsdag. S. Edvard. Konung. 

·Torsdag. Oktavdagen till S. Bir-
gittas fest. 

Vid en högtidligt sjungen rekviems
mässa träder då den i Credo nr 6 
o_mtalade symboliska . katafalken i stäl
let för likkistan med den · döde. Vid 
ett litet barns begravning bär präs
ten icke svart utan vit stola kring 
halsen och beder icke botpsalmen utan 
ps. 112 :  »Laudate pueri Dominum» 

. (Loven Herren I hans tjänare) för att 
uttrycka sin .glädje över att barnet gått 
hädan i sin oskuld) och renhet. D å  den 
kristliga jordfästningen är en kyrklig 
välsignelse och hennes kyrkogårdar äro 
av henne välsignade för hen-.1es troende, 
så är det lätt att förstå, att Kyrkan 
icke kan giva denna välsignelse eller 
tillåtelsen att j ord,a,s i hennes vigda 
jord åt sådana, som icke stått i någon 

· gemenskap med henne eller åt dem som 
. skilt sig från henne eller eljest gjort 
. sig ovärdiga densamma, t. ex. sjä1v
. mördare eller i dtuell fallna, notoriska 
. syndare, · så framt de icke givit något 

tecken på ånger eller bot eller det står 
· fast att de icke varit vid sina sinnens 

fulla ,bruk. Kristlig jo:vdfästning väg
rar_ också Kyrkan den, som själv för

- ordnat om sitt liks brännande och icke 
· återtagit detta beslut före sin · död. En

dast i :vissa undantagsfall vid krig, pest 
o. d. tillåter Kyrkan likbränning. 

3. Konstitutivvälsignelser eller vigningai· kallas de sakramentalier, genom 
vilka personer eller saker tagas bort 
från profant bruk för att ägnas åt Guds 

i5; · S, Teresia. Jungfru.  
16.  Lördag . .  Vår Frus tidegärd. 
17. Söndag. Tjugoförsta eftet Pingst. 
18; Måndag. S. Lukas Evangelisten. 
+9· 0 Tisdag. , S. · Petrus de Alcantara. 

Bekännare. 
20. Qnsdag. ·: S. J.ohannes Kantins. 
21. Torsdag. S. Hilarion. Abbot. 
22. Fredag. Ferialdag. 
23. Lördag. Vår Frus tidegärd. 
24. Söndag. Tjugoandr� efter Pingst. 
25. Måndag. S. · Chrysantus och Daria. 

Martyrer. 
26. Tisdag. S. Evaristus. Påve. Mart. 
27. Onsdag. Vigildag till Simon och 

Judas fest. 
28. Torsdag. S. Simon och Judas. Apost. 
29. Fredag. Fei:ialdag. 
30. Lördag. Vigildag till Allhelgona

dagen. 
31. Söndag. Tjugotredje efter Pingst. 

tjänst. Genom Kyrkans tötiei· medde
las åt dem ej blott nåd o<.!h kfaft, utan 
gives dem en särskild prägel av åt Gud 
invigda. Genom välsignel!;en bliva de 
också till välsignelse för andra. Denna 
välsignelse verkar hos personer genom 
deras verksamhet, hos saker och föremål 
genom deras andäktiga användande. 

Sådana vigningar som förekomma un
der kyrkoårets lopp äro t. ex. vaxljusens 
vigning på Kyndelmässofesten, askans 
på Askonsdagen, palmernas på Palmsön
dagen. Dessa kunna alla präster före
ta.ga. En del andra äro biskoparna för
behållna. 

Till här omnämnda vanliga vigningar 
hör vigningen av vigvattnet (till skillnad 
från dopvattnets högtidiga vigning på 
påskaftonen) , som sker meg följande ce
remonier. Först beder prästen besvär
jelsen och en bön över saltet, som sedan 
skall blandas i vattnet. Därefter läses 
en besvärjelse och .en bön över vattnet på 
det att överallt, där detta vattnet i fromt 
s_innelag använd(ls, genom Guds kraft allt 
ont · och allt skadligt· må vika. Därefter 
blandas under bön vattnet och saltet och 
bestänkas de närvarande. Ett högtid
ligt bestänkande med vigvatten brukar 
ske genom prästen före söndagens hög
mässa, varvid han uppstämmer antipho
nen »Asperges me Domine hyssopo etc. 
- Bestänk mig Herre med isop och jag 
skall varda ren» o. s .  v. (Vid påsktiden : 
Vidi aquam . . .  Jag såg vatten . .  ) . 

S. N-k. 


